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Historie
Uit het Noord-Hollands archief komt een prachtige kaart waarvan
een deel is afgebeeld. In 1722 is deze kaart, die van rond 1660 dateert,
handmatig bijgetekend met een pennetje en ingekleurd met wat
verf. Centraal ligt de zuidgrens van de huidige Pettemerduinen: een
groene dijk, de Spreeuwendijk uit 1691, genoemd naar ouderling
Spreeuw. In 1693 was er een doorbraak bij de aanhechting tussen de
Spreeuwendijk en de zeedijk, de Pettemerkerk (de tweede) stond
toen slechts 20 meter van zee af: ’t dack door de swaarte van ’t opgestoven en dagelicx stuyvende sant op het poinct van instorten, de
muren overal gescheurd en geborsten’. Van deze kerk resteert (een
deel van) de begraafplaats, omgeven door naoorlogse nieuwbouw.
In 1698 werd de Spreeuwendijk hersteld. Op de kaart staan in bruin
diverse opstuivingen als gevolg van ‘mollen’: ruw maken van duin
en strand dat daardoor kon opstuiven. Op deze manier werd de dijk
veilig gemaakt. Op de kaart zijn de nieuwe (derde) Pettemer kerk en
ook een boerenhuis in het Pettemervlak (voorheen het Krabbewater) bijgetekend. De westgrens van het duingebied is dan nog een
open strandvlakte waaruit, na sluiting van de zeereep, in de komende eeuwen de duinvalleien het Eerste, Tweede en Derde Korfwater
(genoemd naar dominee Korf) over zullen blijven. De oostgrens
wordt gevormd door de oude Zijperzeedijk en noordwaarts is er een
schuine ‘limietscheiding’: de oude grens tussen de Heerlijkheden
van Petten en Callantsoog, tot op heden de officiële grens tussen
Zwanenwater en Pettemerduinen.

bijzonder

*

”O
 ntstaansgeschiedenis: één geheel met
Zwanenwater, maar alleen hier bosaanplant
op grote schaal.
” V eel duinwatertjes, herstelde duinvalleien.
” L aatste militair oefenterrein in duin,
industriële gebouwen in natuurgebied.

Pettemerduinen nu
Het hele duingebied van Staatsbosbeheer is 275 ha groot, maar deels
verpacht. Sinds 1954 is er ten behoeve van de gebouwen van het ECN
en kerncentrale (GCO) een hap van 66 ha uitgenomen. Bovendien is
er 31 ha militair oefenterrein met een uitkijktoren, de laatste die in
het duin van de Noordkop in gebruik is. Het bordje ’Staatsnatuurreservaat’ biedt blijkbaar geen garantie voor veiligstelling van een
natuurlijke kust. Omdat alle bouwwerken zijn opgetrokken in een
natuurgebied dat in aanleg dezelfde allure heeft als het noordelijker
Zwanenwater zijn er tal van bijzondere planten en dieren op het
terrein te vinden. De ECN-gebouwen zijn onder vogelkenners gerenommeerd om de mantelmeeuwenkolonie op hun dak (elders verjaagd door drukte in het duin en vossen). Delen van oude moerassige valleien (de Rietput) herbergen een reeks soorten van de Rode

Rond 1905 toont de topografische kaart op hoofdlijnen hetzelfde beeld:
Petten ligt geborgen achter de dijken. De 18e eeuwse kerk stond hier tot
de Tweede Wereldoorlog. De zeedijk is noordwaarts verlengd met de
Pettemerzeedijk. Duinvalleien als het Korfwater zijn afgesnoerd en deels
in cultuur gebracht. Ten behoeve van het kustbeheer is er een werkspoor,
waarvan de huidige Sint Maartenszeeweg de voortzetting zal worden. De
Spreeuwendijk ligt open in het landschap, nog niet met dennen overgroeid.
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Lijst waaronder orchideeën, parnassia en de moerasplant galigaan.
Dit ontoegankelijke gebied deelt met het Zwanenwater ook bijzonderheden als draadzegge en de grote boterbloem en de enige broedende tapuit van de Pettemerduinen heeft hier een rustig hoekje
gevonden.
Het door Staatsbosbeheer beheerde duingedeelte kent een noordelijk deel bij Sint Maartenszee (met een duinmeertje en duinvalleien
Grote en Kleine Flors) en een zuidelijk deel met diverse meertjes en
naaldhout, dat hier tussen 1915 en de oorlog is geplant. In het noorden wordt 30 en in het zuiden 70 ha begraasd met zwarte Galloway
koeien. Ze voorkomen dichtgroeien van het duin en de valleien met
grassen en bosopslag. De meest opvallende verschillen met het
Zwanenwater waar witte koeien (blonde d’Aquitaine) grazen, zijn de
bebossing en de veelheid van paden en strandslagen richting zee.
Petten heeft 20 ha naaldhout (zeeden en zwarte den), 6,5 ha sitkaspar en 8,2 ha inheems loofhout met veel zomereik en wat wilg.
De 10 duizenden recreanten mogen hun eventuele hond onaangelijnd meenemen, wat in de meeste duingebieden verboden is. De
dennenbossen worden door de meeste bewoners en seizoensgasten
erg gewaardeerd en hebben soms fraaie veldnamen als het Hogebomenbos (geplant in 1922). In de bossen zitten veel grote bonte
spechten, broeden buizerd en havik en tot voor kort (in de sitkasparren) ook veel nachtegalen. Langs de bospaden staan grote aantallen paddenstoelen waaronder zeldzame kluifjeszwammen.
In het open duin en de duinvalleien zijn veel overeenkomsten met
het Zwanenwater te vinden. Tapuiten zijn ook hier schaars maar dat

geldt niet voor grasmus en graspieper. In de wat
oudere duingedeeltes en de oude Zijperzeedijk
staat kraaiheide en dopheide. Duinvalleien als het
Derde Korfwater herbergen bijzondere planten als
rond en klein wintergroen, moeraswespenorchis,
welriekende nachtorchis en opnieuw: de in het Nederlandse duin zeer zeldzame draadzegge en sinds 2011 ook de
bijenorchis. De valleien in de Korfwateren zijn weloverwogen
niet geplagd, ze liggen dicht bij zee en door inwaaien van kalkhoudend zand kunnen bijzondere planten als het wintergroen
standhouden. Er groeien kalkminnende mossen zoals het geplooid sikkelmos en groot vedermos.
De noordelijke en zuidelijke Preekvallei zijn in 2002 geplagd
en de Flors in 2003. In de Flors bleven enkele plekjes met o.a.
de plantensoort Spaanse ruiter ongeplagd om de ‘zaadbank’
te behouden. Vanuit deze plekken kunnen soorten zich opnieuw vestigen. In de jonge begroeiing die na plaggen ontstaat
staat vleeskleurige orchis naast de kenmerkende hoge pollen van de
knopbies. Wolfsklauwmos en sterrengoudmos zijn hier bijzondere
soorten die passen in de jonge, kalkrijke duinvallei. Kleine plantjes
als geelhartje en dwergzegge voelen zich in het open milieu thuis.
Uitsmijter is de fraaie bloem van de meest zachtaardige distelsoort
in ons land: de Spaanse ruiter. Eens zo algemeen dat de plant in de
16e eeuw naar de pluimen op de helm van de Spanjaarden werd
genoemd, nu door ontwatering vrijwel verdwenen uit het cultuurlandschap en op een enkel plek nog wild in het duin.

Kleine parelmoervlinder op Spaanse ruiter

●

Net ten noorden van Petten liggen de Pettemerduinen: een wat
verbrokkeld duingebied met veel recreatiemogelijkheden. De
ontstaansgeschiedenis, vanaf ca 1770 tot heden, is goed te volgen.
Naast dennenbossen met sterk vervormde ‘waaibomen’ is het in
verschillende duinvalleien verrassend bloemrijk, zoals in de vallei
met de raadselachtige naam ‘De Flors’ , ten noorden de Sint Maartenszeeweg. Flora en fauna lijken zich deels niets aan te trekken
van de hekken van het ECN-terrein. Een kort verhaal over verschillen en overeenkomsten met de grote, noordelijke buurman: het
Zwanenwater.
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