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V.l.n.r.: Zanddijk (1610) met poel uit 1953
| omgeving oude Schietpark
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kennemerland orchideeën van kennemerland

Het natte, brede Botgat

●

Tot 2005 was het Botgat militair oefenterrein, waarvan tot 2010
nog veel restanten zichtbaar waren. Zo lag er een ronde startbaan,
een grote schietbaan en een gebouwencomplex. Nu resteert
slechts een uitzichttoren in het hart van wat een startplatform
voor af te schieten projectielen was. Het zuidoostelijke deel van
het Botgat is al vanaf de eerste helft van de vorige eeuw als grasland in gebruik. Ondanks deze menselijke invloeden had en heeft
het gebied een grote natuurwaarde, ook in de vochtige gedeeltes
waarop in dit verhaal de nadruk ligt. Verscholen achter een nooddijk uit 1954 liggen enkele vochtige duinvalleien met een even
verborgen als bijzondere flora. En er zijn tot voor kort agrarisch
gebruikte graslanden die na herinrichting (o.a. plaggen in 2011 en
2012) door gunstige ondergrondse toestroom van kalkhoudend
grondwater goede toekomstkansen hebben.

bijzonder

*

” v erder herstel vochtige duinvalleien
en bloemrijke graslanden,
” goede watervoorziening

Vanaf Groote Keeten zijn diverse oude dijken te overzien. Sommige
zijn aangelegd als werkspoor voor de aanleg van pieren en versterking van de zeereep, zoals te zien is op de topografische kaart uit
begin vorige eeuw. Andere zijn veel ouder, zoals de Zanddijk. Sommige van recenter datum: de nooddijk van 1954 dwars op de strandslag.
Het Botgat-gebied wordt al eeuwen aan de oostzijde begrensd door
de Zanddijk uit 1610, die hier in tegenstelling tot noordwaarts bij de
Kaap niet overstoven is en nog volledig zichtbaar.

Schietpark het Botgat in bedrijf: militaire oefeningen in de jaren 90; de gebouwen zijn met financiële hulp van de EU gesloopt, de wegen verwijderd.

Een eeuw geleden was er sprake van twee evenwijdig langgerekte valleien die
ver noordwaarts doorliepen. Ook valt op dat de valleien van het Botgat in die
tijd nog niet van zuid naar noord doorsneden waren met een lage dijk, de
nooddijk die na de bijna fatale doorbraak in februari 1953 is aangelegd. Daarna
resteert het voormalige cultuurland van de oostelijke vallei en de langere,
westelijke vallei die ligt verborgen achter de nooddijk van 1954.

Bij het Botgat zijn de duinen en valleien een stuk breder (tot zo’n
750m) dan in de rest van de Noordduinen. Hier is sprake van een
verrassende kustaangroei en van een historische rest van het eiland
Callantsoog. De naam ‘Botgat’ staat het eerst op een kaart van 1855
voor de vallei meer westwaarts en is tegenwoordig meer richting
polder ingetekend. Namen verschuiven door de tijd. Als verklaring
voor de naam zijn er als opties: een veldnaam n.a.v. vele skeletten na
de strijd van 1799 of een verbastering van het ‘Scoutegat’ (Schuitengat), dat er vroeger vermeld werd (met vissersbootjes als de Botter).
Rond het jaar 1800 waren de langgerekte vallei en het grasland onderdeel van een aaneengesloten zgn. primaire duinvallei: een oude
strandvlakte met een restant van een ingang naar zee, die afgesnoerd werd van zee door een duinenrij, waarna de vegetatie zich
ontwikkelde. In 1832 werd het Botgat tijdens een zware storm overstroomd, dat zou niet de laatste keer zijn.
Het voormalige oefenterrein (‘Schietpark’) omvat natte gedeeltes
met een 9 ha groot graslandgebied, een ruim 6 ha grote duinvallei
met veel zeldzame planten en enkele hectares, verspreid liggende,
vochtige duinterreintjes. Zichtbaar water is er schaars maar aan het
eind van de winter zijn er kleine plassen aanwezig.
Ook de vallei ten westen van deze dijk maakte deel uit van het schietterrein. Er werd lokaal geplagd en er werden dijkjes aangelegd. Deze
maatregelen werden genomen om opslag van bomen en struiken
tegen te gaan en zo het terrein toegankelijk te houden.

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

Hoe komt het Botgat aan zoet water?
Het Botgat bestaat uit een dynamische, aangroeiende kuststrook,
met daarachter een in tweeën gedeelde vallei, omgeven door mosrijke duingraslanden, ‘grijze duinen’. De stuivende zeeduinen zijn in
hoge mate bepalend voor de natuurwaarde van het achterliggende
gebied. Door instuiving van kalkhoudend zand wordt verzuring
tegengegaan. Mede hierdoor vinden we in de westelijke vallei goed
ontwikkelde vochtige valleivegetaties. Ook heeft de aangroei van de
kust en de verhoging van de zeeduinen een nuttig effect op de waterhuishouding van het gebied. De zoetwaterbel wordt groter en de
lokale kwel vanuit het duinmassief naar de vallei neemt toe.
Er is hier sprake van een karakteristieke ‘opbollende’ grondwaterlens tussen kust en binnenduinrand met de hoogste stand, ongeveer
1.60m boven NAP, ter plaatse van de valleienreeks. Dit betekent dat
de voeding van de nabij zee gelegen valleien vooral uit regenwater
bestaat en dat ze gevoelig zijn voor zure neerslag.
Door de kustaangroei is de kustlijn ook zeewaarts verplaatst. Dit
heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat de grondwaterstand van de
westelijke valleienreeks wat gestegen is, mogelijk met extra toestroming van kalkhoudend grondwater vanuit het hoge duinmassief aan
de westkant, waar ook een hogere grondwaterstand heerst. Voor de
oostelijk gelegen agrarische vlakte betekent dit extra toestroming
van kalkhoudend grondwater vanuit de westelijke valleienreeks en
is zeer kansrijk voor natuurontwikkeling. In de natste delen verschij-

nen mogelijk bijzonderheden als galigaan en draadzegge.
Net te oosten van het Botgat voorbij de Zanddijk ligt polder ’t Hoekje: ook hier ligt een kans om de natuurwaarde langs de weg te versterken met afstromend duinwater (m.n. bloem- en vlinderrijke
graslanden).

Zo nu en dan zijn in de met riet en kruipwilg begroeide duinvalleitjes
rietzanger en bosrietzanger als broedvogel te vinden. De aantallen nemen,
met name aan de westzijde van het Botgat, toe. Ook blauwborst (links),
braamsluiper (rechts), rietgors en sprinkhaanzanger broeden er.

Een duiker door de oude Zanddijk (rechts in beeld) waterde overvloedig duinwater uit de voormalige cultuurgraslanden af en werd de dijk in 1953 (foto) bijna fataal,
want hier sloeg het opgestuwde zeewater onder de dijk door richting polder “t Hoekje, een graslandgebiedje net ten oosten van de dijk. In het land resteerde een
grote poel door het kolkende water. Ook anno 2011 zichtbaar in het grasland; zie foto midden boven.

Bestel dit boek op http://duinenenmensen.nl/bestellen-boekenserie-duinen-en-mensen/
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Over een reeks van jaren worden de schietterreinen opgeruimd en opnieuw
ingericht , betonnen platen werden afgevoerd.

Aangroei van het duin in de zeereep bij het Botgat.

Uit: Duinen en mensen Noordkop en Zwanenwater (2011) © Uitgeverij Natuurmedia, Amsterdam
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Plaggen
Afplaggen is een middel ter ‘verjonging’ van de vegetatie, bijvoorbeeld van bemest cultuurgrasland of oudere, verruigde vegetaties. In
Uitkijktoren
duinvalleien wordt meestal de humushoudende toplaag afgeplagd
tot op de minerale (gele) zandbodem. Afplaggen is ook een goede
Groote Keeten
maatregel tegen lichte verdroging. Na het plaggen ligt het maaiveld
weer dichter bij het grondwater. Na afplaggen kunnen in duinvalleien pioniervegetaties ontstaan met soorten als strandduizendgulHerstelmaatregelen bij het Botgat: 2010-2012
denkruid, dwergzegge, sierlijk vetmuur, soms met oeverkruid en
midden houdt tussen maaien en plaggen. Bij het chopperen wordt
dwergbloem. Na dit pionierstadium kunnen zich als de bodem kalkrijk is parnassia, vleeskleurige orchis en later ook wintergroen vestide vegetatie en een deel van de organische bodem verwijderd. Er
strandslag
Voordijk
gen. In kalkarmere situaties komen er andere pioniers: ronde zonwordt niet tot op het zand gewerkt, het gaat in feite om ondiep plagNollenland
nedauw en moeraswolfsklauw. Hier zal zich later vochtige heide
gen. Chopperen kan alleen worden toegepast als de fosfaatverzadiAbbestede
ontwikkelen, waarin dopheide de toon zet. Het al dan niet slagen
ging van de bodem laag is, zit ervan
teveel
fosfaat in de bodem dan
van afplaggen is sterk afhankelijk van de hoeveelheid fosfaat in de
dreigt na chopperen verruiging. EenUitkijktoren
voordeel is dat het vrijkomende
bodem als gevolg van bemesting. Als de hoeveelheid fosfaat licht
materiaal goed bruikbaar is, bijvoorbeeld bij het begaanbaar en
verhoogd is, zullen zich op de wat rijkere, vochtige bodem vegetaties
stuifvrij maken van duinpaden. Een ander belangrijk voordeel is
met dotterbloem en echte koekoeksbloem ontwikkelen.
behoud van de zaadbank, de in de bodem aanwezig zaden die soms
tientallen jaren kiemkracht behouden. Een nadeel is dat gechopChopperen
perde valleien sneller dichtgroeien dan de dieper
geplagde valleien.
Luttikduin
In het Botgat past Landschap Noord-Holland ook een nieuwe methode toe, het ‘chopperen’. Dat is een machinale bewerking die het
Waterhuishouding natuurlijker
Om te voorkomen dat in de valleienKooibosch
van het Botgat verzuring optreedt, is toestroming van gebufferd grondwater vanuit de omligCallantsoog
gende duinen belangrijk.
Gunstig is dat de kust ter hoogte van het
Botgat aangroeit. Hierdoor zal de grondwaterstand mogelijk stijgen
en kan de toestroming van kalkhoudend kwelwater naar valleien
toenemen.

j flora nu en
De
straks
Hoewel er rond 2010
in het Botgat valleivegetaties voorkomen met veel Rode
Lijstsoorten, is in 60
jaar grote achteruitgang opgetreden. Oorzaken: het in cultuur brengen van een groot deel van de vallei (egaliseren, bemesten, ontwateren), de dijkaanleg van 1954 die ook de valleiafwatering verstoorde,
de verruiging door het tot voor kort ontbreken van beheer. Gevarieerde duinvalleivegetaties zijn plaatselijk soortenarmer geworden,
met dominantie van een enkele soort: duinriet, riet, grauwe wilg of
kraaihei. Op een aantal plaatsen zijn nog bijzondere vegetaties te
vinden.
Net achter de Zanddijk, in de omgeving van de ronde poel uit 1953,
groeien pioniersoorten van open bodem als moeraszoutgras, borstelbies, goudzuring, getande weegbree en de licht zoutverdragende
aardbeiklaver. In dezelfde zone staan ook enkele ‘heide- en veenplanten’, zoals zwarte zegge, egelboterbloem en tormentil. Dit deel
van het grasland is reliëfrijker en minder bemest dan de rest en kent
een hoge kweldruk, wat een goed vooruitzicht geeft voor de ontwikkeling van natte duinvalleivegetaties (met o.a. dotterbloemen en
orchideeën). De zeegroene zegge staat er al, de rest kan volgen.
In de duinvallei ten westen van de dijk uit 1954 groeien eveneens
bijzondere planten. Naast een pol knopbies komen soorten als
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De flora van het verleden
In 1948 bracht de Natuurwetenschappelijke Commissie van de Voorlopige Natuurbeschermingsraad een bezoek aan het Botgat. Aanleiverdwenen bebouwing
ding was een bericht over de dreigende ontginning van het gebied
verdwenen verharding
tot weide en bouwland. Deelnemers aan het bezoek waren de vegechopperen
tatiekundige coryfeeën V. Westhoff, M.F. Mörzer Bruijns en G. Kruseplaggen
man. Ze constateerden dat een groot deel van de vallei al in cultuur
genomen was en dat verdere ontginning in voorbereiding was. Ze
concludeerden dat het onontgonnen noordelijke deel van de vallei
zo’n grote natuurwetenschappelijke waarde had, dat ‘pogingen tot
behoud aangewend dienen te worden’. In die tijd een vergeefs geluid, pas 60 jaar later keerde het tij.
De verslagen uit 1948 inspireren tot het huidige herstel. Het noordelijk deel van de vallei was net na de oorlog rijkelijk begroeid met
soorten als addertong, maanvaren, harlekijn, vleeskleurige orchis,
grote muggenorchis, groenknolorchis, veldgentiaan, parnassia en
strandduizendguldenkruid. Dergelijke vochtige vegetaties treffen we
nu nog slechts op enkele Waddeneilanden en in mindere mate in
het Zwanenwater aan. Veldgentiaan en grote muggenorchis zijn uit
de regio verdwenen. In 1953 was de situatie waarschijnlijk al behoorlijk veranderd, het
zeewater heeft toen
1948
tot aan de Zanddijk
gestaan. Door de
aanleg van de nooddijk in 1954 verdween bovendien
een belangrijk deel
sc
hi van de vallei.
n

Rond wintergroen

Bescherming, beheer, herstel
Recent werden de Noordduinen aangewezen als Natura 2000 gebied, waardoor geld beschikbaar kwam voor natuurherstel. Landschap Noord-Holland verwijdert sporen van het militaire gebruik,
graaft te voedselrijke bodems weg en herstelt de waterhuishouding. Het meeste werk vindt plaats in het Botgat. In 2005 stopten
hier de grootschalige militaire schietoefeningen. In 2010 verdwenen vele oude gebouwen en betonnen wegverhardingen en verrees
een uitkijktoren op basis van een ontwerp van schoolkinderen,
geïnspireerd op ijsstokjes. Ook ligt er een wandelpad. Na maatregelen in 2011 en 2012 rekent Landschap Noord-Holland op de terugkeer van o.a. vochtige én droge bloemrijke duingraslanden. De
agrarische enclave bij het Botgat verandert in bloemrijk hooiland.
Meer noordwaarts, bij het voormalige schietterrein Falga, verdwijnt verharding en een oude toren wordt een nieuw uitkijkpunt.
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dwergzegge, duinrus, strandduizendguldenkruid, rietorchis, moeraswespenorchis en sierlijk vetmuur verspreid en soms talrijk voor.
Stuivend zand en konijnen zorgen ervoor dat het Botgat, meer nog
dan het Zwanenwater, uitblinkt in een vegetatie van kruipwilg met
veel rond en klein wintergroen. Deze gemeenschap ontwikkelt zich
op plaatsen waar half vergaan bladstrooisel wordt afgebroken (mineraliseert) onder invloed van instuivend zand. Er groeien veel aan
kruipwilg gebonden paddenstoelen. Moeraswespenorchis kan goed
stand houden tussen de lage, mede door vele konijnen kort gehouden, kruipwilg. Ook deze soort heeft baat bij lichte instuiving vanuit
de zeereep. Andere soorten zijn het minuscule geelhartje, hondsviooltje (dat ook veel droger kan staan) en wateraardbei (op de natste
plaatsen). In een kleine, door lage zanddijken ingesloten vallei
langs strandslag Groote Keeten staat addertong. Opvallend is het
ontbreken van parnassia, terwijl er ogenschijnlijk veel geschikte
groeiplaatsen in de vallei aanwezig zijn. De dichtstbijzijnde groeiplaatsen van parnassia zijn in en rond het Zwanenwater.
Nadat Landschap Noord-Holland enige jaren geleden het beheer
heeft overgenomen van agrariërs en van Defensie is een richting ten
gunste van de natuur ingeslagen, geholpen door de vele konijnen
die het duin open houden en verruiging helpen onderdrukken.

Beheerder Do van Dijck van Landschap Noord-Holland wijst waar het landschap
gaat veranderen.

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

