
Ruim een eeuw planten kijken 

Het Zwanenwater nu: heidevelden, meren, graslanden vol orchi-
deeën, moerasplanten, wilgenbos en richting de zeereep duin-
graslanden. Ruim een eeuw geleden, de tijd dat het de eerste na-
tuurkenners een urenlange reis kostte om dit gebied te bereiken, 
oogde het gebied heel anders. Wat is er over van het open boom-
loze landschap, de uitgestrekte velden met galigaan en het stui-
vende duin van toen? Welke bloemen bloeiden er vroeger en wel-
ke nu? Welke processen waren cruciaal voor de flora?

F.W. (Frits) van Eeden, vader 
van Frederik en bedenker van 
het woord ‘natuurmonu-
ment’, schreef in 1872 zijn 
‘Botanische wandelingen 
rond Alkmaar’ en meldde uit 
het Zwanenwater veel par-
nassia en wintergroen. In 
1893, in het ‘Album van de 
Natuur’, pakt deze romanti-
cus verder uit:

“de duinen zijn met gras en helm begroeid, en van hunne toppen zien wij op een 
lange en brede vallei, het Zwanenwater, een der meest oorspronkelijke en woes-
te oorden van Holland. Een onafzienbaar dal, ter  weerszijden door duinen 
begrensd, ter linker zijde moerassig, met een groen plantenkleed bedekt, rechts 
met een uitgestrekten zoetwaterplas, twee langwerpige meertjes vormend, aan 
de boorden met riet bewassen, helderblauw afstekend tegen de hooge gele 
duinen.”

Van een andere excursie, op 31 
augustus 1891 van de Neder-
landsche Botanische Vereeni-
ging, is een uitgebreid ver-
slag bewaard (Suringar 1895). 
Toenmalig eigenaar Prévi-
naire en zijn jachtopziener 
Hendrik Bleijendaal ontvin-
gen die nazomerdag twaalf 
botanici waaronder Dr. J.G. 
Boerlage, dhr. F.W. van Eeden 
en Dr. H.W. Heinsius. Uit het 
verslag van Suringar:

“Tusschen een buitenste en binnenste duinenreeks (liggen) het grote en kleine 
Zwanenwater, uitgestrekte begroeide waterplassen, zandheuvels, moeras, 
heide en veengroei die elkander afwisselden”. (…) “Al dadelijk bij Callantsoog 
de duinen betredende, treft ons de groei van de Kraaiheide tot boven tegen 
duinhellingen opklimmende. Een schuitje, voor eendenjacht bestemd, maar 
waarin de hieraan minder gewende botanist slechts met moeite het evenwicht 
bewaart, voert een deel van het gezelschap langs onafzienbare uitgestrektheid 
van Galigaan. Daartussen en aan de oevers worden Grote Boterbloem, Egelbo-
terbloem, Waterdrieblad, Wateraardbei, Moeraswederik, Moerasvaren, Heide-
kartelblad, (..) en Groenknolorchis ingezameld. In andere plassen worden 
Kleine egelskop, Stijve moerasweegbree en Klein blaasjeskruid gezien. Verderop 
ontmoeten wij heidevlakten met Struikhei en Gewone Dophei beide nu en dan 
in haar verscheidenheid met witte bloemen. Daartussen Stekelbrem en Jenever-
bes. Ook Wilde gagel ontbreekt niet maar vormt bosjes aan moerassige water-
kanten. Kale jonker steekt hier en daar zijn droevige donkere smalle stengels 
op. Veenpluis strooit zijn witte vlokken in de wind terwijl ginds een groep Kleine 
lisdodde de oevers van een plas verraadt waarin wij weldra tal van Fonteinkrui-
den zullen zien drijven”.(..) “Verderop, naar Petten toe, wordt het terrein dro-
ger en effener. De binnenduinreeks lost zich op in een zanddijk. Wij vonden nog 
Echt duizendguldenkruid en Strand duizendguldenkruid in de vlakte”.

De planten in verleden en heden
Bij de oude beschrijvingen van de duinmeren valt op dat er sprake is 
van open stranden rond de meren en dat er vele fonteinkruiden 
groeiden, waaronder schedefonteinkruid, een voedselplant voor 
zwanen. Die zwanen waren er waarschijnlijk in de jaren dat er hier 
helder water klotste, rijk aan waterplanten en met kale oevers (ook 
door golfslag). Redeke (1903) spreekt over ‘het noordelijke gedeelte, 
waar de zandige bodem met talrijke Chara’s is bedekt’. Hij meldt 
naast deze kranswieren ook de aanwezigheid van oeverkruid in de 
oostelijke helft van het duingebied. Deze waterplanten en ook het 
klein blaasjeskruid, een vleesetend waterplantje dat alleen in voed-
selarm water in het binnenland voorkomt, zijn nu verdwenen.
Bijzondere soorten uit de oude beschrijving als wateraardbei, water-
drieblad, galigaan, heidekartelblad en stijve moerasweegbree zijn 
ook nu nog te vinden en geven het Zwanenwater haar eigen sfeer. 
Het gebied ontleent feitelijk haar bijzondere karakter aan een hele rij 
‘laagveensoorten’, soorten uit het natte en matig voedselrijke mi-
lieu. Grote boterbloem, gewone en moeraswederik, dotterbloem, 
kale jonker, moeraskartelblad, moerasvaren, moeraslathyrus en vele 
grote zeggen (waaronder de in duinen tamelijk zeldzame stijve zeg-
ge) geven een accent dat nergens anders in het duin op deze schaal 
voorkomt. In feite hebben we hier een stukje Laagveendistrict bin-
nen de duinen liggen (Barendregt, 1982). De reden hiervoor is vooral 
dat het Zwanenwater altijd een nat duingebied gebleven is. Door het 

uitblijven van waterwinning en drooglegging konden lokaal bo-
dems ontstaan met wel een halve meter organisch materiaal. Zo’n 
altijd nat gebleven duingebied treffen we ook plaatselijk op Texel 
aan. Het meer voedselrijke karakter kan mede het gevolg zijn van het 
eeuwenlang aanspoelen van organische resten uit zee. Na aanleg 
van de Zijperzeedijk in de 16e eeuw ging de zee nog eeuwen het ge-
bied in en uit. Wrakhout en organische resten spoelden nog tot ca 
1700 tegen de Zijperzeedijk; nog tot eind 19e eeuw drong zeewater 
de zuidelijke valleien binnen. Een veldnaam als ‘Slahoek’ verwijst 
naar het aanspoelen van opvallend veel zeesla.
Ook vogelmest levert een bijdrage aan de verrijking, het wordt door 
Leentvaar (1961) genoemd als een oorzaak voor de vertroebeling van 
het water. Daarbij waren vroeger vooral de grote kokmeeuwenkolo-
nies relevant (ca 10.000 paren). Rond 1930 heette het gebied lokaal 
ook ‘Meeuwenwater’.

Kalk, zout en zuur
De vermelding van groenknolorchis in het verslag van de excursie 
uit 1891 wijst op een deels open, jong, vochtig, kalkrijk landschap 
dat lokaal ook een zoute toets heeft. Dit bescheiden orchideetje is 
binnen Europa overal bedreigd en in de Noordkop is het na 1891 niet 
meer aangetroffen. In 2008 stonden in het zuiden van het Zwanen-
water plotseling vier exemplaren in een in 1992 geplagde duinvallei. 
In 2009 was dit aantal opgelopen tot 25; in 2010 tot 60. Enkele kalk-
minnende soorten op het 19e-eeuwse lijstje zijn verdwenen: kleine 
ratelaar, wondklaver en slanke gentiaan. Uit andere opgaven (Hei-
mans, 1906) blijkt dat er veel meer kalkminnende planten waren, 
bijv. rond wintergroen in de oude valleien van het Kieftenglop. Nu 
zijn deze in het noorden gelegen valleien verzuurd en is winter-
groen alleen nog sporadisch te vinden, vooral in het zuidelijke, 
kalkrijkere deel van het Zwanenwater.
Vroeger waren er typische soorten van zout of brak milieu in het 
zuidelijke deel van het Zwanenwater te vinden: rode ogentroost, 
schorrenzoutgras en zilte rus. Dit komt waarschijnlijk doordat tot 
aan het eind van de 19e eeuw bij stormvloeden het zeewater hier 
nog achter de zeeduinen kon komen. De erfenis van de zee-invloed 
in de vorm van kalkminnende soorten is ook rond 1975 nog te zien: 
knopbies, parnassia, harlekijnorchis, strandduizendguldenkruid, 
armbloemige waterbies en bonte paardenstaart zijn aanwezig. Van 
deze soorten komt nu alleen de zeldzame bonte paardenstaart niet 
meer voor. Wel zijn de kenmerkende soorten van de open plekjes 
nog present in karrensporen: dwergvlas, dwergbloem en borstel-
bies. De uitgestrekte velden met galigaan van ruim een eeuw gele-
den zijn er ook nog, in veldjes van 10 bij 20 meter op diverse plekken 
in het terrein en op grotere oppervlakten tussen de Verloren Dijk en 
Zijperzeedijk waar vroeger gemaaid werd. Deze soort van ‘kalkmoe-
rassen’ ondervindt nog steeds de juiste milieuomstandigheden om 

een dichte vegetatie te kunnen vormen. Ook is deze soort recent 
weer gekiemd in geplagde valleien in het zuiden, waar ook de 
groenknolorchis groeit.
Het zand aan de oostkant van het Zwanenwater is in de afgelopen 
eeuwen oppervlakkig uitgeloogd, waardoor verzuring is opgetre-
den. Sinds 1891 bestaan deze duinen onveranderd uit grote velden 
met struikheide, kraaiheide en eikvaren. In de valleien vormen ge-
wone dophei en stekelbrem nog steeds heideveldjes, soms in over-
gang naar een draadzeggevegetatie of nog vochtiger. Uniek voor de 
vastelandsduinen is de aanwezigheid van gagel in behoorlijke hoe-
veelheden en van de zeer zeldzame jeneverbes. Tot in de zeventiger 
jaren stond er op een geïsoleerde plek moeraswolfsklauw met veen-
pluis, ronde zonnedauw, week veenmos, gewoon maanmos en 
heideviltwier; het plekje leek meer een natte heide uit Drenthe dan 
een duinterrein, maar dan wel samen met de drienervige zegge uit 
de duinen. Moeraswolfsklauw, pionier van meer open bodem, is nu 
verdwenen. De veenmossen daarentegen hebben zich sterk uitge-
breid, een aanwijzing dat vooral aanvoer van (zuur) regenwater 
plaatsvindt. Eenmaal gevestigd houden veenmossen hun eigen 
milieu in stand, als het maar voldoende blijft regenen.

Uitzicht richting Callantsoog over de Vlakte, ca 1960 en 2011

 Veenpluis Moeraskartelblad  Gewone rolklaver Knopbies Gewone vleugeltjesbloem Vleeskleurige orchis  Zeerus  Brede orchis

F.W. van Eeden (1829-1901)

W.F.R Suringar (1832-1898)
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Van open zand tot struweel
De tand des tijds heeft gevol-
gen gehad voor het Zwanenwa-
ter in de vorm van de natuur-
lijke successie en, hoe kan het 
ook anders in Nederland, men-
selijke invloeden. Behalve 
schriftelijke bronnen maken 
ook de spaarzame oude foto’s 
dit duidelijk. De voorzover 
bekend oudste foto van het 
Zwanenwater komt uit Redeke 
(1903). Het Eerste Water wordt 
getoond vanaf de oostoever, 
dichtbij waar nu de vogelkijk-
hut staat. Uiterst rechts nog net zichtbaar zijn twee botenhuizen, 
gebruikt voor de roeiboten bij de eendenjacht. Verder is het land-
schap heel kaal. De oever is schaars met riet begroeid en de duinen 

in de verte zien er heel zandig uit. Een uitsnede van de oudste lucht-
foto uit 1933 geeft zicht op deze stuivende duinen met er tussenin 
valleien met vooral kruipwilg en kraaihei. Aan de voet van de duinen 
begint een brede moeraszone naar het Eerste Water, waarvan de 
helft wordt gemaaid door de lokale boeren. De op de luchtfoto 
zichtbare vegetatiestructuur is met kennis van de recente vegetatie 

omgezet in de vegetatiekaart ernaast. Dit maakt een vergelijking 
mogelijk met de kaart (rechtsonder) van de huidige vegetatie (Ten 
Haaf, 2008). Het verschil tussen 1933 en 2008 toont de ontwikkeling 
gedurende 75 jaar in dit deel van het Zwanenwater. De open stui-
vende duinen uit 1933 met veel buntgrasvegetatie zijn veranderd in 
verruigde duingraslanden. Er zijn meerdere oorzaken, zoals het 
vastleggen van de duinen met helm en takken en de natuurlijke 
successie. In de laatste drie decennia heeft zure regen (ook met stik-
stof) de groei van zandzegge, duinriet en vooral grijs kronkelsteeltje 
gestimuleerd. Tot slot wordt de vegetatie niet meer kort gehouden 
vanwege de sterke afname van de konijnenpopulatie (de grazers) 
door ziektes. Gevolg van dit alles: de ‘blanke top der duinen’ bestaat 
hier niet meer.
Als we de lagere delen onder invloed van grondwater op de beide 
kaarten vergelijken, zien we dat sommige duinvalleien achter de 
zeereep deels dicht gestoven zijn. Dit is het gevolg van het beleid van 
Rijkswaterstaat in de periode 1965-1975 om de zeereep naar binnen 
te verplaatsen. Bulldozers hebben in die periode helm in de eerste 
duinen actief weggehaald en het zand is naar binnen gewaaid.
De grootste verandering is zichtbaar in de moeraslanden bij het 
meer. Waar vroeger een groot veld met riet, galigaan en grote zegge-
soorten stond, wordt nu een fors deel in beslag genomen door stru-
welen van de grauwe wilg. De oorzaak ligt in een combinatie van 
veranderingen. Tot 1972 was het normaal dat de jachtopzichter in 
februari de dorre vegetatie in de brand stak om ‘weer groene vegeta-
tie te krijgen’. Dit hield het ontstaan van struweel tegen. De ontwik-
keling van het struweel na 1972 zal zijn versterkt door de voedings-
stoffen afkomstig uit de zure regen en de toegenomen vermesting 
van de meren met o.a. vogelpoep. Ook op andere terreindelen waar 
geen beheer toegepast is (vooral valleien) heeft een toename van 
kruipwilg gezorgd voor successie die kan overgaan in hoger wilgen-
struweel. Het grauwe wilgstruweel in de oostelijke helft van het 
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Luchtfoto en vegetatie rond het Eerste Water in 1933 (boven) en 2008 (onder). De boothuizen (rechtsboven aan sloot, rood) zijn gesloopt in 1934 en rond 1944. 
1933: Aat Barendregt, ongepubliceerd; kaart 2008: naar Ten Haaf, 2008.

Boven: de oudste foto van het Eerste Water door Redeke (1903). Eronder de 
huidige situatie. 

Zwanenwater (het ‘Grote Rietgat’), dat nog ontbreekt op de lucht-
foto uit 1933, is misschien wel het grootste natuurlijke wilgenstru-
weel in de duinen dat we nu in Nederland kennen. Het lijkt een een-
tonig en arm systeem voor dieren en hogere planten, maar het is wel 
een van de rijkste plekken voor epifytische mossen in het Zwanen-
water.
Een deel van het terrein wordt al vele decennia lang open gehouden 
door maaien. Dat is te danken aan de jachtopzichters (i.v.m. het 
benodigde schootsveld bij jagen) en naderhand Natuurmonumen-
ten. Het gemaaide deel bij het Eerste Water (’de Vlakte’) is nu een van 
de rijkste floristische plekken, waarschijnlijk ook dankzij de jaren-
lange verschraling. Door de aanwezigheid van het microreliëf met 
drogere zure topjes, een constante kwelstroom uit de duinen en 
beperkte aanwezigheid van nutriënten krijg je hier gradiënten waar-
in binnen 50 meter een vegetatie met waterdrieblad, grote boter-

bloem en dotterbloem verandert in afgewisseld wordt met dop-
heide, blauwe zegge, sterzegge of zelfs veenmos. Binnen 25 meter 
bloeien zowel heide- als moeraskartelblad. Gevlekte rietorchis, 
brede orchis, vleeskleurige orchis en welriekende nachtorchis zijn 
hier naast elkaar te vinden zijn, met maanvaren of addertong er 
tussendoor. In 2011 verscheen de bijenorchis.
Andere delen van het Zwanenwater worden de laatste 25 jaar exten-
sief begraasd met koeien, in totaal bijna de helft van het gebied. 
Vooral in de droge duingedeeltes heeft dit positieve effecten. In het 
buitenduin zijn de meer kalkrijke duinvegetatie met o.a. walstro en 
duinroosje op een oppervlak van ca 50 ha hersteld. Een vergelijk-
baar oppervlak is ter hoogte van de Zijperzeedijk gerealiseerd, waar 
nu de vrijwel kalkloze heidevegetaties en het kalkarme duingrasland 
met buntgras weer zijn teruggekeerd, na een dieptepunt rond 1992. 
(zie ook de volgende pagina’s).

H.C. Redeke (1873-1945) 
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Dynamiek en successie
De planten kenmerkend voor jonge duinvalleien zijn nog steeds aan-
wezig in het zuidelijke deel van het Zwanenwater. Tot ruim een eeuw 
geleden drong de zee hier nog incidenteel binnen (Westerberg 1961). 
Bodemontwikkeling in duinvalleien leidt normaliter tot de vorming 
van een humuslaag van circa 10 cm in zestig tot honderd jaar (Groot-
jans et al 1998), waardoor karakteristieke kalksoorten verdwijnen. Als 
het hele gebied verandert door de natuurlijke successie, waarom zijn 
deze soorten dan nog steeds aanwezig? Het antwoord ligt in de in-
vloed van het grondwater.
Op een iets hoger gelegen stukje zuidelijk van het Tweede Water, op 
een overgang van dopheide naar vochtig grasland met o.a. heelblaad-
jes, ligt vanaf 1976 een permanent proefvlak (16 m2), met veel planten 
bekend van het knopbiesverbond en de heischrale graslanden. Op een 
luchtfoto uit 1933 lijkt de vegetatie op deze plek vergelijkbaar met de 
huidige. Omdat de vegetatie in het proefvlak al 35 jaar nauwelijks 
verandert, wordt alleen een beperkt aantal kenmerkende soorten 
jaarlijks bijgehouden (zie de tabel). Het merendeel van deze dertig tot 
veertig soorten blijft gemiddeld gelijk, ook de Rode Lijstsoorten. Er 
zijn wel grote fluctuaties, wat ook bekend is uit andere duingebieden 
(Olff et al 1993). Het voorkomen van bijvoorbeeld knopbies en duinrus 
lijkt in golven te gaan. Er zijn perioden dat het slecht gaat, gevolgd 
door jaren van herstel. Elke soort blijkt hiervoor z’n eigen termijn te 
kiezen.
De verklaring ligt voor een belangrijk deel in het natuurlijke, varië-
rende grondwaterpeil. Er zijn periodes van enkele jaren waarin de 
bodem extreem nat is, waardoor sommige soorten slecht groeien, 
andere juist goed. Het kalkrijke grondwater (kwel) neutraliseert in 
deze periodes de bodem (buffer) en verhindert de afbraak van organi-
sche stof. Als daarna de waterstand enige jaren lager blijft komt dit 
plekje weer beschikbaar voor soorten van kalkrijkere bodems. Onder 

deze drogere omstandigheden kan ook de humuslaag mineraliseren. 
De hoeveelheden kalk en organische stof nemen in de loop van de 
jaren weer af, tot er weer een volgende natte periode aanbreekt. Zo 
blijft het systeem dynamisch, vrijwel zonder verzuring en, door de 
afwezigheid van input van nutriënten, voedselarm. Zo kunnen soor-
ten van kalkrijke, jonge duinvalleien zich handhaven. Hiermee lijkt 
het Zwanenwater zich te onderscheiden van duinvalleien van de Wad-
deneilanden. Daar handhaven deze soorten zich slechts enkele decen-
nia (Grootjans et al 1995). Maar er is een vergelijkbare uitzondering. 
Van 1870 tot 1950 heeft op Terschelling (Griltjeplak) een knopbiesve-
getatie gestaan die uiteindelijk door ‘menselijk ingrijpen in de water-
huishouding’ (verdroging door ontwatering) verdwenen is.
Een dynamisch grondwaterpeil dat geregeld tot aan het maaiveld 
komt kan dus voor een stabilisatie in de successie zorgen, of tenmin-
ste voor het behoud van bepaalde soorten. In valleien waar dat dyna-
mische peil ontbreekt kan de bodemontwikkeling (en daarmee de 
natuurlijke successie) mechanisch ongedaan worden gemaakt door te 
plaggen tot op het kale zand, dicht bij het grondwaterpeil. Dat op zo’n 
plek in het Zwanenwater recent de groenknolorchis, knopbies en 
galigaan opnieuw zijn opgekomen is een indicatie dat herstel zeker 
mogelijk is (Jonker et al 2009). De lokale zaadbank bezit hiervoor 
voldoende kracht.

Tot slot 
Meer dan een eeuw Zwanenwater overziend is het miraculeus dat zo 
weinig soorten zijn verdwenen. De totale lijst omvat bijna 500 soor-
ten hogere planten (bijna 40 % van de Nederlandse flora) waarvan 
het merendeel nog steeds present is. Dat komt voor een belangrijk 
deel doordat de omstandigheden hetzelfde zijn gebleven: geen in-
put van voedingstoffen en behoud van de oorspronkelijke dynami-

sche waterhuishouding. Toch zijn er veranderingen, als gevolg van 
natuurlijke processen (successie) en menselijke invloeden als zure 
regen. Door lokaal te plaggen, gecombineerd met maaien en begra-
zen, is de rijkdom aan planten intact gebleven. Het landschap is 
echter radicaal veranderd: van open stuivende duinen naar grazige 
duinen en meer opgaand wilgenbos, vooral in de oostelijke val-
leien. Het zeeduin is voor een groot deel dichtgegroeid onder in-
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91het zwanenwater   ruim een eeuw planten kijken

De effecten van luchtvervuiling en de invloed van begrazing zijn soms goed te volgen. Op bijgaande detailkaart een klein gedeelte 
van de oostzijde van het Zwanenwater, te weten de droge duinen van de Zijperzeedijk. In 1986 waren dit nog gevarieerde droge 
duinen met struikheide en buntgras, op noordhellingen ook met kraaiheide en eikvaren. Daarna trad door luchtvervuiling en de 
lage konijnenstand in rap tempo vergrassing met helm en duinriet op. In november 2005 is een deel in begrazing genomen wat 
drie jaar later tot meer variatie heeft geleid (aan de noordzijde van het raster).

Legenda

 Duingrasland (kalkarm)

 Duingrasland (verruigd)

 Droge heide

1982 1992 2008

vloed van stikstof uit de lucht en door gebrek aan konijnen; slechts 
zeer lokaal stuift het duin op dit moment. Het ‘woeste oord’ van F.W. 
van Eeden is nog steeds prachtig maar al decennia getemd naar 
menselijke maat.

Zie www.duinenenmensen.nl voor een soortenlijst van het Zwa-
nenwater en diverse historische publicaties.

Raster; alleen in het 
noordelijke deel loopt 
sinds 2005 vee.

Van linksonder met de klok mee: waterdrieblad, een verdwenen harlekijn, welriekende nachtorchis tussen dopheide, moeraswespenorchis,  parnassia.

Aantal bloeistengels van enkele soorten in een permanent kwadraat, proefvlak ‘pq Theehuis hoog’ 1976-2011. (Gegevens: Aat Barendregt)
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