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door sijpelt grondwater, kwel, wat een rijkdom aan natuur kan opleveren.
In de Noordkop liggen gerenommeerde duinrooshellingen en duingraslanden met mos en stuifplekjes, de mooiste van het land. Boswachters noemen ze bijna liefkozend ‘grijze duinen’. Wanneer ze op
hun mooist zijn, in mei en juni, worden deze duinen gedeeld door
duizenden konijnen, elders zeldzame maar hier vrij algemene tapuiten en een stroom fietsers en badgasten.
Terwijl in de duinen herstelprojecten worden uitgevoerd verschijnen in de polder ook nieuwe natuurgebieden. Ze worden ontworpen om de recreatiedruk te spreiden en gecombineerd met waterberging, zoals in de polder Callantsoog. Bij Den Helder kwamen
nieuwe gebieden, een aantal kleine maar ook het veel grotere Mariendal, dat een kleur- en waterrijke poort vormt aan de zuidwestkant
van de vestingstad.
In de herfst lijkt de Noordkop weer leeg, maar miljoenen vogels
komen langs op de trek. Al vanaf de zomer gebruiken ze de onder
water gezette bollenvelden en strijken neer achter de zeeweringen
van Den Helder en Camperduin en in de duinplassen van de Grafelijkheidsduinen en het Zwanenwater.
Het verhaal van dit boek
Landschap en natuur zijn het onderwerp van dit boek: de mooie en
minder mooie kanten, de beelden en de verhalen. Waarom heeft het
landschap haar huidige gezicht, welk verhaal vertellen oude kaarten
en foto’s? En welke ontwikkelingen zien we? Welke planten en dieren zijn er, waarom deze en niet andere? Welke soorten gaan voorof achteruit en waarom?
Evenals in ‘Duinen en mensen Kennemerland’ dat de streek tussen
Zandvoort en Schoorl als onderwerp heeft, willen we in dit boek
natuur en landschap van de kust beschrijven en begrijpen. We zien
vogels en bloemen niet alleen als fraaie verschijnselen, maar willen

Op de website www.duinenenmensen.nl vele achtergronden,
films, foto’s en kaarten.
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De Noordduinen benoorden Groote Keeten
(300 graden). Vanaf de overstoven Zanddijk
(1610); rechts in noordoostelijke richting de
Kaap, links richting zuidoost.

Het Botgat bij Groote Keeten met Nooddijk uit 1954 (links). Korte begroeiing
door vele konijnen. Rechts een vochtige vallei met kruipwilg.

een stap verder: we nemen iets waar en proberen te achterhalen in
welk verband onze waarneming met andere verschijnselen staat. We
kijken niet als een ouderwetse verzamelaar van curiosa, maar als
historisch-ecoloog: we zoeken naar verbanden, vanuit het verleden
naar nu. Verbanden tussen planten en dieren en de bodem, maar
ook tussen natuur en geschiedenis. Voor de hand liggend is de relatie tussen natuurbeheer en natuur. Wie maait krijgt geen bos en ook
geen bosvogels. Maar naast de hand van de beheerder is er een wereld aan relaties tussen mens en natuur te ontdekken. Altijd heeft
het duin een geschiedenis van jagende eigenaren, die hun sporen
hebben achter gelaten. Overal zijn stille getuigen van oorlogen. Met
sporen in de taal, zoals Schotse vlakte of Oorlogsstuk en sporen in
het landschap. En op veel plaatsen is het duin voor landbouw of
waterwinning gebruikt of zijn er pogingen daartoe geweest.
Uitgangspunt van dit boek is dat alles wat we zien, horen en ruiken
betekenis heeft, alles een ontwikkeling kent (op een tijdschaal van
seizoenen maar vooral van decennia en eeuwen) en dat alles steeds
verandert. Over alles wat we zien gaan verhalen rond. Die hebben we
beluisterd, aangevuld en vertellen we hier opnieuw.
Vaak gaat de aandacht naar sporen van het verleden in het landschap
van nu: een Vikingarmband die opduikt op het strand van Callantsoog, wat zit daarachter? Waarom duikt zo’n vondst pas nu op?
Wordt er fanatieker gezocht of komt het door een verandering in de
kust? En hoe zag het landschap er uit toen dat sieraad werd begraven
of verstopt?
Om de verhalen voor dit boek in de vingers te krijgen hebben we een
eenvoudige werkwijze. We kijken naar alles, levend en dood, beluisteren hoe kenners en omwonenden het benoemen, lezen wat wetenschappers, amateur-historici en natuurkenners hebben geschreven en proberen zo de betekenis van wat we in het heden zien te
achterhalen. Achter elke dijk, elke kom in het landschap, elke broedende vogel zit een verhaal. In 2011 verscheen zowel in het Zwanenwater als in de Pettemerduinen een nieuwe wilde orchidee, de bijenochis. Waarom?
Het duinlandschap van de Noordkop is in hoge mate een cultuurlandschap, vandaar dat eerst de historie en soms ook de archeologie
uit de doeken wordt gedaan. In een apart hoofdstuk stippen we aan
welke natuur van belang is en welke natuurlijke processen (kwel,
verstuiving, begrazing) en menselijke invloeden een rol spelen – ten
goede of ten kwade. Het grootste deel van dit boek bestaat uit een
bespreking van gebieden, globaal van zuid naar noord: alle duinen
en enkele poldergebieden die er een sterke relatie mee hebben. In
een toegift kijken we terug en zetten we nog enige extra kersen op
de taart.
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De kuststrook van de Noordkop verschilt sterk van de rest van de
Hollandse kust. Ten noorden van Petten werd in de middeleeuwen
een landschap van zand en veen grotendeels weggeslagen en ontstonden waddeneilanden en getijdegebieden. Die werden met
veel moeite weer bedijkt waarna een jonge en vaak smalle strook
van duinen en dijken ontstond. De afgelegen ligging ten opzichte
van de grote steden en eeuwenlang duingebruik maakten deze
kustlijn bijzonder. Dit boek schetst de kwaliteiten van dit landschap en de rijkdom van de natuur vanuit het perspectief van de
ontstaansgeschiedenis.
De Noordkop is aan het begin van de 21e eeuw ‘s winters een rustig
en leeg aandoend gebied. Bij Alkmaar eindigt de Randstad. De weg
naar Den Helder langs het kanaal is nog geen 200 jaar oud en loopt
door een grootschalig landschap. Veel horizon, lage luchten, helder
licht. Veilig achter duin en dijk ligt hier 750 vierkante kilometer platteland met aan de westzijde een smalle kustlijn die bestaat uit tot op
Europees niveau beschermde gebieden (Natura 2000). Vlak achter de
kustlijn wonen ongeveer 120.000 mensen. Is er in de winter rust
voor oog en oor, in het voorjaar zijn er de kleurrijke vakken en lijnen
van krokussen, tulpen en andere bolgewassen. Korte en hevige
bloei, in tijden van droogte beregend met schaars water en met een
dusdanig intensief gebruik van bestrijdingsmiddelen dat mens en
milieu onder druk staan. In winter en herfst liggen de bollenvelden
erbij als woestijnen. Waar tussen de akkers ruimte is voor weiland
zijn weidevogels als kievit en scholekster te vinden. Er zijn enkele
kenmerkende vogels in het bollenland en de randen ervan: soms
een al in februari zingende veldleeuwerik, een opvliegende patrijs of
gele kwikstaart.
Vanaf april komt een golf bezoekers op gang die tot na de zomer
voortduurt: 1 à 2 miljoen toeristen. Niet iedereen trekt door naar
Texel. De winterrust was schone schijn. Al gaan de meeste toeristen
naar het strand, voor natuurgebieden en beheerders is het een periode van reguleren en opvangen van de drukte. Topnatuur verdraagt
geen permanente druk. Een gelukkige omstandigheid is dat er door
terugtreden van Defensie, dat hier tot voor kort vele oefenterreinen
had, meer lucht is gekomen voor de soms smalle repen duinlandschap. Door het verdwijnen en opruimen van oefenterreinen
(‘schietparken’) bij Groote Keeten en Den Helder is er natuur bijgekomen. Het knallen en het gebulder mogen verdwenen zijn, maar
benoorden Petten wordt de kust nog steeds ontsierd door de gebouwen van het ECN en de nabijgelegen kernreactor.
Door kunstmatige aanvoer van zand (zandsuppleties) blijft de huidige kustlijn, die eeuwen landinwaarts schoof en gemiddeld nog
steeds die neiging heeft, intact. De natuur gaat intussen schijnbaar
onverstoord haar gang, zoals bij Groote Keeten waar het duin enigszins onverklaarbaar breder wordt. En onder de dijken en duinen
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Uit: Duinen en mensen Noordkop en Zwanenwater (2011) © Uitgeverij Natuurmedia, Amsterdam

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

