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Duinvalleien en natte graslanden

In de valleien van het Zwa-
nenwater ligt een kleinscha-

lig mozaïek van levensge-
meenschappen. Van wilgenbos 

rond de meeroevers tot drassige 
landjes die in de zomer droogval-

len en door vee worden opengetrapt. 
Van velden met dotterbloemen of gele 

lis tot bloemrijke duinvalleien die jaar-
lijks worden gemaaid. De rijkdom aan 

natuur hangt samen met een variatie in be-
heer en in milieus: verschillen in reliëf, bo-

dem (zand of veen) en vocht: veel of weinig, 
gevoed door kwelwater, oppervlaktewater of re-

genwater. De valleien van het Zwanenwater danken 
hun botanische faam zowel aan de uitersten, zoals 

heischrale graslanden en moerassen met galigaan, als 
aan de vele rijk geschakeerde varianten hier tussenin.

Het Zwanenwater bevat meer dan 100 hectare natte duinval-
leien met allerlei graslanden en is daardoor één van de rijkste 

floragebieden in ons land. Het al eeuwen vochtige milieu en het 
ontbreken van bemesting anders dan door af en toe een koeienvlaai 
zijn belangrijke sleutels voor dit succes. Kleine hoogteverschillen 
weerspiegelen zich in verschillende levensgemeenschappen. Ook 
plekken met omhoogkomend grondwater (kwel), dat wat kalkrijker 
en ijzerrijker is, hebben een speciale vegetatie met bijvoorbeeld 
holpijp of waterdrieblad. Veel bedreigde soorten worden in de be-
heerde stukken gevonden waar de natuurlijke ontwikkeling naar 
ruigte en bos deels wordt geremd. De graslanden zijn behalve aan 
bijzondere planten ook uitzonderlijk rijk aan paddenstoelen zoals 
aardtongen, wasplaten en satijnzwammen.

Duinvallei met moerasplanten
Laag in de valleien waar het voedselrijker is, relatief kalkrijk kwelwater 
omhoog komt en overspoeling vanuit de meren optreedt, vinden we 
als eerste gemeenschap de dotterbloemgraslanden. Naast de dooier-
gele dotterbloemen bepalen in het vroege voorjaar vooral de duizen-
den brede orchissen (in mei) en later rietorchissen (juni) het aanzicht. 
De bloemenrijkdom met o.a. ratelaar, pinksterbloem, moerasrolkla-
ver, echte koekoeksbloem en in de nazomer watermunt, gewone 
wederik en kattenstaart heeft het Zwanenwater beroemd gemaakt. Op 
kwelplekken vinden we holpijp en op de natte standplaatsen staan 
ook waterdrieblad, egelboterbloem en grote boterbloem, en vele 
zeldzame mossen zoals schorpioenmos, tenger goudmos, gekruld 
sikkelmos en reuzenpuntmos. De lichtgroene moerasvarentjes zijn 
overal te vinden. Lokaal staat zeer veel vleeskleurige orchis en ook 
moeraswederik.
Een tweede gemeenschap in duinvalleien met moerasplanten is ‘nat 
schraalland’. Het is iets minder bloemrijk dan dotterbloemgrasland 
en kent meer kleine grassen en zeggesoorten. Waar kwel optreedt 
wordt dit graslandtype gedomineerd door padderus, terwijl op andere 
plaatsen blauwe zegge, sterzegge, zeegroene zegge en soms vlozegge 
voorkomen. In de laagste delen, die soms weken tot maanden onder 
water staan, groeien soms zeldzame fonteinkruiden, knolrus, kleinste 

egelskop, stijve moerasweegbree en moeraskartelblad. Op heel bij-
zondere plekken, waar de tegenpolen zuur regenwater en basenrijk 
grondwater elkaar ontmoeten staat de in het Nederlandse duin zeer 
zeldzame draadzegge.
Op de drogere en kalkrijkere plaatsen van nat schraalland groeien 
moeraswespenorchis, keverorchis, geelhartje, bevertjes en parnassia 
en lijkt de levensgemeenschap op die van natte, kalkrijke duinvalleien 
(zie hieronder). In 2011 verscheen langs het pad in De Vlakte de hoog 
gesteelde bijenorchis die al eerder bij Petten was gesignaleerd.

Begin juni domineren echte koekoeksbloem en grote ratelaar in de 
natte graslanden.

Natte, kalkrijke en kalkarme duinvallei
Natte en bovendien kalkrijke duinvalleien zijn er maar weinig in het 
Zwanenwater, de natte en kalkarme valleien hebben in dit overwe-
gend kalkarme noorden van Holland de overhand. Alleen zeer jonge 
valleien die net zijn ontstaan door uitstuiving of na een inbraak door 
de zee (sinds eind 19e eeuw niet meer van nature) zijn hier kalkrijk. Na 
enkele jaren verzuren ze doordat regen de kalk oplost. Tegenwoordig 
zijn alleen tot op het grondwater geplagde of uitgegraven delen vol-
doende kalkrijk voor soorten die zich als eerstelingen, als pioniers, 
vestigen: strandduizendguldenkruid, waterpunge, duinrus, dwerg-
bloem, dwergvlas, dwergzegge, armbloemige en veelstengelige wa-
terbies en de sierlijke borstelbies. Deze dwergplantjes verdwijnen na 
enige tijd, maar kunnen lang stand houden langs paadjes waar het 
pioniermilieu door betreding in stand blijft. Om die reden worden ze 

wel ‘karrenspoorvegetaties’ genoemd.
De weinige kalkrijke plekken zijn vaak te herkennen aan de hoger 
opgaande knopbies, die echter heel lang (tot een eeuw) kan stand-
houden als de kalk inmiddels is opgenomen of uitgespoeld. Andere 
soorten wijzen ‘echt’ op kalk. Uitgraving van verdroogde valleien tot 
het grondwaterniveau heeft tot terugkeer van de zeer zeldzame 
groenknolorchis geleid, naast de al genoemde dwergplantjes. Alleen 
de draadgentiaan, bekend van Terschelling, wordt gemist, maar dat 
geldt voor heel Noord-Holland. In geplagde terreindelen verschijnen 
na enkele jaren vrijwel gelijktijdig de meer opvallende bloemen van 
moeraswespenorchis en parnassia, vleeskleurige orchis en, waar zich 
wat humus ophoopt zoals onder kruipwilgjes, het rond wintergroen. 
Dit soort plekken is favoriet bij rugstreeppadden. Hun karakteris-
tieke rollende roep vult de zomernachten. Paddenvisjes kunnen bij 
duizenden in de poelen midden in valleien worden aangetroffen.
In vele oudere valleien zit nog maar zo weinig kalk in de bodem dat 
heide (dophei maar ook kraaihei) het beeld gaan bepalen. In juni 
bloeit deze vochtige heide met veel roze dophei. Hier staat ook de 
drienervige zegge: een plant die buiten Nederland weinig voorkomt. 
Op enkele zeer natte delen zijn, onder invloed van zuur regenwater 
dat niet kan afstromen, veenmossen gaan domineren. In dikke veen-
mospakketten staan dopheide, een enkele welriekende nachtorchis 
en soorten van zure natte bodem als wateraardbei, tormentil en het 
veenpluis.
Ronde zonnedauw staat op kale, zure duingrond die vochtig is met 
een dun laagje wier er op. Vroeger stond in dit milieu ook moeras-
wolfsklauw die nu alleen nog bij Den Helder te vinden is.
  
Heischraal grasland 
In de geleidelijke overgang van vochtige valleien naar wat droger 
duin komt ‘heischraal grasland’ voor: nauwelijks hei, nauwelijks 
gras, veel bloemen. Het Zwanenwater bevat het grootste oppervlak 
van deze vegetatie van alle duinen. De bodem is vochtig, overwe-
gend (licht) zuur en voedselarm en wordt niet gevoed door grond-
water. Het is er schraal, maar wel soortenrijk en plaatselijk zeer 
bloemrijk met enige dopheide, veldbiezen, soms zeer veel heidekar-

telblad en welriekende nachtorchis. Ook hondsviooltje, stekelbrem 
en gewone vleugeltjesbloem groeien er naast kenmerkende grassen 
als tandjesgras en borstelgras. Hier en daar zijn na enig zoeken 
maanvarentjes te vinden. Soms groeit er nog knopbies als een over-
blijfsel uit kalkrijkere tijden. Plaatselijk, in kommetjes waar regen-
water stagneert, kan de vegetatie gedomineerd worden door veen-
mos.
Bij veroudering en verdere ontkalking onder invloed van regenwater 
treedt dopheide meer op de voorgrond en op drogere plekken ook 
kraaiheide en struikheide. Op enkele plekken staat net als in het 
duin bij Den Helder de pilzegge. Echte zeldzaamheden van de hei-
schrale begroeiingen zijn het orchideetje de harlekijn (anno 2011 
helaas verdwenen) en de even kleine als delicaat gevormde vlozegge. 
Door deze soorten lijkt dit heischrale grasland wel op blauwgras-
land, waarbij ook sterzegge en addertong kunnen voorkomen. Rijk 
ontwikkeld blauwgrasland is in het nabijgelegen Kooibosch te vin-
den, ten oosten van Callantsoog (pag. 106).
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Het bedreigde dwergvlas (hier in de vingers van onderzoeker Aat Barendregt) 
behoort met dwergbloem en het mosbloempje tot de kleinste plantjes in ons 
land en komt in de vastelandsduinen alleen in het Zwanenwater voor, in de 
Kleine Flors nabij Sint Maartenszee en in de Grafelijkheidsduinen.

het zwanenwater   duinvalleien en natte graslanden

Het Zwanenwater is belangrijk voor de welriekende nachtorchis. Er zijn plekken te vinden met meer dan hon-
derd exemplaren op een vierkante meter. Nergens in West-Europa staan er meer: ca 10000 ex.

In april bloeien de dotterbloemen in De Vlakte.

*

*

Welriekende nachtorchis
 1975
 2004-2010
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Weidevogels in het duin, beheer en predatie
Beheermethoden als maaien, begrazen en het plaggen van oeverlan-
den hebben ook invloed op de vogelpopulaties, zeker ook weidevo-
gels. Tot de jaren 50 werden drassige graslandjes in het Zwanenwater 
geregeld gemaaid. Vrijwel direct na aankoop van het Zwanenwater in 
1972 hervatte Natuurmonumenten dit maaibeheer en breidde het 
aantal te maaien hectaren flink uit. De flora reageerde hier positief 
op en het leidde ook tot een aanzienlijke toename van weidevogels. 
Kievit en watersnip namen in korte tijd met de factor 3 of 4 toe. Als 
nieuwkomer onder de broedvogels verscheen de tureluur. Tot 1998 
broedden er watersnippen. De grutto, in de jaren 70 al kwetsbaar 
door de afname van geschikte graslanden in de omgeving, wist zich 
lang als broedvogel in het Zwanenwater te handhaven maar is nu 
verdwenen. Nog tot begin jaren 90 pleisterden in het voorjaar hon-
derden grutto’s in de natte graslanden van het Zwanenwater.
Door de komst van de vos was de opleving van weidevogels helaas 
van korte duur. De laatste ‘slimme’ kieviten broeden tegenwoordig 
achter de bescherming van een vossenwerend raster, neergezet ter 
bescherming van de lepelaars. Van 44 paar kieviten in 1976 daalde 
het aantal naar gemiddeld 5 paar in de afgelopen jaren. Verder broe-
den alleen scholekster en tureluur nog in zeer kleine aantallen. Het 
plaggen van oeverlanden rond het Tweede Water in de winter van 
2008 resulteerde in een broedgeval van de kleine plevier en record-
aantallen pleisterende en foeragerende stelt- en strandlopers tijdens 
de trek in voorjaar en najaar.

Vochtige duinbossen, wilgen- en gagelstruweel
Op vochtige, vaak wat zure plekken komen op den duur bomen: in 
het algemeen zachte berk, soms in combinatie met zwarte els. De 
oudere bossen hebben een natuurlijk karakter. Op een aantal plaat-
sen breidt het bos zich net als het wilgenstruweel snel uit ten koste 
van open bloemrijke valleien. Lijsterbes staat in zure bossen en op 
hellingen. In natte bossen met els, aanplant uit de jaren ’30, komen 
dotterbloem, gele lis en pluimzegge voor. De bossen en bosjes be-
vatten vogels zoals nachtegaal, zwartkop, tuinfluiter, tjiftjaf en fitis. 
Ook havik, grote bonte specht, boomkruiper en vink broeden er en 
merel, zanglijster, kool- en pimpelmees. Op de nachtegaal na zijn dit 
allemaal soorten die het steeds beter zijn gaan doen.

Wilgenstruweel van met name grauwe wilg staat op vochtige tot 
natte plaatsen. Oorspronkelijk groeide dit struweel min of meer 
ringvormig aan de randen van de meren en poelen. Het was daar in 
de aanspoelselzone geplant voor de jacht. Van deze ring uit hebben 
zich uitgestrekte en inmiddels relatief oude struwelen ontwikkeld 
die weer heel eigen natuurwaarden kennen. Interessant zijn mossen 
op oude wilgenstronken bij de Kom van het Rietgat waar het zeld-
zame schijfjesmos voorkomt. Ook baardmossen, korstmossen die 
zeer gevoelig zijn voor luchtvervuiling, komen op het permanent 
vochtige milieu af en hangen soms aan de takken. Op overgangen 
van nat naar droog staat ook de sterk geurende gagel die elders in het 
duin van ons land zeer schaars geworden is, maar hier beeldbepa-
lend kan zijn.

Paddenstoelen van valleien en de overgang naar droger duin
In de wat drogere valleigraslanden zijn door een grotere afhankelijk-
heid van neerslag de maanden oktober tot december het meest ge-
schikt voor het vormen van vruchtlichamen van de ondergronds 
levende schimmels: paddenstoelen. Echt opvallend zijn enkele niet 
bedreigde soorten zoals ruitjesbovist, de grote parasolzwam en de 
wat blekere en kleinere duinparasolzwam. Daarnaast kunnen er vele 
deels zeer kleurrijke wasplaten, staalsteeltjes en koraalzwammen en 
knotszwammen voorkomen. Tot nog toe zijn er uit het Zwanenwa-
ter twee bedreigde soorten knotszwammen bekend: de gele en de 
fraaie knotszwam, maar waarschijnlijk zijn er meer te ontdekken. 
Op mossige plaatsen in duingraslanden staan het kleverig kaalkopje 
en het puntig kaalkopje, de laatste is hallucinogeen. Een grote zeld-
zaamheid van dit milieu is de bedreigde vale schijnridderzwam, die 
in het Zwanenwater in flinke aantallen is aan te treffen. Veel staal-
steeltjes bezitten een staalgrijze tot blauwe, gladde en gepolijste 
steel. Ze groeien in groepjes bij elkaar, vaak in graslanden en in ge-
zelschap van wasplaten. Hun zeldzaamheid is een gevolg van de 
uitzonderlijke eisen die ze stellen aan hun standplaatsen: de meeste 
soorten verdragen geen verzuring of vermesting of te sterke uitdro-
ging. Uit het Zwanenwater zijn zes soorten staalsteeltjes van de Rode 
Lijst bekend: het vaalgeel en het bleekbruin staalsteeltje, het blauw-
plaatstaalsteeltje, de lilagrijze-, de grijsblauwe- en de zwartsneesa-
tijnzwam.
Naast al deze kleine staalsteeltjes zijn er de wat grotere wasplaten. 
De twee meest algemene zijn de zwartwordende wasplaat en het 
gewone vuurzwammetje. Deze zijn niet bedreigd. De volgende soor-
ten staan echter wel allemaal op de Rode Lijst: gewoon sneeuw-
zwammetje, geurende wasplaat, bruine wasplaat, slijmwasplaat, 
papagaaizwammetje, puntmutswasplaat, verblekende wasplaat en 
tot slot de karmozijnwasplaat. De geurende wasplaat lijkt veel op 
het minder zeldzame sneeuwzwammetje, maar is daarvan te onder-
scheiden door een sterke geur van Russisch leer of cederhout. Deze 
soort is in nauwelijks twintig jaar tijd vrijwel verdwenen in het bin-

nenland en gaat de laatste jaren ook in de duinen achteruit.
De ook in internationaal opzicht zeldzame karmozijnwasplaat heeft 
een voorkeur voor vochtige, kalkrijke tot licht verzuurde duinval-
leien. Meestal komt hij op iets rijkere plaatsen voor dan de soorten 
van de meer schrale duingraslanden, soms zelfs tussen een dichte 
vegetatie van duinriet. Hierdoor lijkt hij wat minder strenge eisen te 
stellen aan zijn omgeving. Maar schijn bedriegt, want het gaat rond-
uit slecht met deze soort. Te sterke verruiging leidt tot verdwijnen. 
Ondanks het feit dat de soort twintig jaar geleden nog voorkwam in 
het Zwanenwater en de duinen ten noorden van Callantsoog, is de 
karmozijnwasplaat hier nu mogelijk verdwenen. Misschien komt 
deze soort nog wel voor in het zuidelijke duingebied van het Zwa-
nenwater. Grote delen van dit gebied, waar het duin al lang met 
beweiding wordt opengehouden, zijn slecht onderzocht.

Gagel

Grote parasolzwam

Slijmwasplaat Ruitjesbovist Puntmutswasplaat Gele knotszwam

Bleekbruin staalsteeltje Duinparasolzwam Karmozijnwasplaat

brede orchis
 2004-2010
 1975

Al begin mei bloeit de brede orchis. Ook deze orchidee breidt zich uit. Ook zichtbaar is de zich ontrollende 
moerasvaren (rechts) en zeegroene zegge (links). 
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 2004-2010
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