
Samen maken we 
Noord-Holland mooier!

IN DEZE REGIO’S HEBBEN WE NIEUWE GEBIEDEN OP HET OOG:

Overzicht van 97 door Landschap Noord-Holland 
beschermde natuurgebieden en een globale aanduiding 
van gebieden waar we zoeken naar uitbreiding.

Natuurgebieden 
Landschap 
Noord-Holland

Het gaat daarbij om natuur die bedreigd wordt, grond 
waarmee we bestaande natuurgebieden met elkaar 
kunnen verbinden of grond met potentieel waarde-
volle natuur, zoals gebieden met zoute kwel of hoge 
grondwaterstand. Doel is het realiseren van een 
prachtig en robuust Natuurnetwerk Nederland. 
 
 
1  Achter de  
  duinen tussen  
    Den Helder en  
      Callantsoog
We willen onze duinen  
tussen Callantsoog en  
Den Helder robuuster  
maken. De duinen hier zijn namelijk vrij smal. Er ligt achter 
de duinen potentieel waardevolle grond met hier en daar wat 
zoute kwel. Het zou mooi zijn als we die gebieden kunnen  
kopen zodat de duinstrook breder wordt en we de natuur hier 
kunnen laten opbloeien. In de polder tussen Callantsoog en 
Grote Keeten is daar al een mooi begin mee gemaakt. Maar we 
willen graag meer. Via passende vormen van recreatie kan 
iedereen daar komen genieten.

2 Balgzand en 
omgeving

Nu is de grens tussen zee 
en land – en dus ook tus-
sen zoet en zout – keihard. 
Er ligt een hoge dijk op del-
tahoogte. Er zijn veel soor-
ten planten en dieren die juist leven in het overgangsgebied 
tussen zoet en zout. Denk aan trekvissen, aan planten die af-
hankelijk zijn van brakke omstandigheden en vogels die in de 
Waddenzee voedsel zoeken en bij erg hoog water op zee in het 
binnenland een plek zoeken om te overtijen. Daarom willen 
we graag rondom Balgzand, het Amstelmeer en het Hooge en 
Lage Oude Veer gebieden kopen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEZE GEBIEDEN 
HEBBEN WE AL 
KUNNEN KOPEN:
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Amstelmeer en Verzakking

3 Midden van 
West-Friesland  

       (de Gouw)
Verspreid in dit deel van 
West-Friesland bezitten we 
18 natuurgebieden die we 
graag groter maken en 
meer met elkaar willen verbinden. Hoe groter een natuur-
gebied, des te meer soorten er kunnen leven. En we kunnen 
dan zorgen voor waterbeheer afgestemd op de natuur. Een 
mooi voorbeeld van hoe het zou kunnen worden is te zien tus-
sen Medemblik en Winkel. Langs de Westfriesedijk hebben we 
al een hele serie gebieden beschermd. Gebieden verbinden is 
goed voor de weidevogels, maar ook voor moerasvogels als 
roerdomp en baardmannetje. Ook planten die van natte voe-
ten houden kunnen dan terugkeren in dit gebied.

4 Zuurvens polder 
bij Bergen

In de polder ten oosten van 
Bergen is wat bijzonders aan 
de hand. Hier werden we be-
naderd door bewoners met 
de vraag of wij een rol wilden 
spelen in de ontwikkeling van het gebied door een goed plan 
te maken en te zorgen voor draagvlak. Na veel gesprekken is 
hier is nu een gebiedsproces gaande waarbij - als het allemaal 
lukt - een flink natuurgebied ontstaat. Naast de aankoop van 
grond, maakt ook de bestaande waterberging van HHNK er 
onderdeel van uit.
Door de hoogteverschillen, de hiermee samenhangende 
grondwaterstromen en verschillen in de bodem kan het  
een heel bijzonder natuurgebied worden. Door slim te 
ontwerpen kunnen verschillende vormen van recreatie 
uitstekend samengaan met zeer soortenrijke topnatuur. 
Landschap Noord-Holland zit hier bovenop.
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Het verwerven van een  

 natuurgebied is soms de 

uitkomst van een zogenaamd  

gebiedsproces. Daarbij zijn 

meerdere partijen betrokken 

en spelen niet alleen natuur  

en biodiversiteit een rol 

    maar ook waterberging,  

  recreatie en het tegengaan 

   van verrommeling. 

 Dat speelt nu in 

 de prachtige oude   

  Zuurvenspolder 

  bij Bergen. 

 

Duinparelmoervlinder

4

   
  Een grote groep vlindersoorten heeft 

het zwaar omdat het specialisten zijn. 

  De aarbeivlinder is erg honkvast en   

legt alleen eitjes in lage vegetatie, 

  de rups van de duinparelmoervlinder  

 eet alleen viooltjes, de heivlinder heeft 

open zandige plekken nodig tussen de 

 schrale vegetatie en de kommavlinder 

   is gebonden aan fijne grassoorten. 

 Deze specialisten overleven alleen in  

    gebieden met goed natuurbeheer.
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Landje van Geijsel

Ilperveld

Poelpolder

Draaiweid

Gasthuisweidje

De Laaik

Liniedijken

Natuurgebied Sint Aagtendijk

Lunetten

Rietlandje Katwoude
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Cronenburg

Marquette
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De Koekoek

Weideveld
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Oosterveld

Het Die
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Zuiderveen
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De Liede
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Overplaats

Naaldenveld

Schoonwatervallei,  

van Zeerijdtsdijkje naar Het Die

Eendenkooi Van der Eng

Eendenkooi Stokman

Buitenplaats Leyduin

Hempolder en  

Alkmaardermeer
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5 In de polders 
tussen Heiloo  

      en Uitgeest
Hier staat onder meer de 
Schoonwatervallei, een 
ecologische verbinding 
tussen de duinen en het 
Limmerdie, op onze wensenlijst. Doel daarvan is het schone 
kwelwater dat via de bodem opwelt in de slootjes achter de 
duinen, te leiden naar het Limmerdie. Dat dreigt te verdrogen 
en te verzuren, waardoor de bijzondere vegetatie verdwijnt. 
Ook elders in deze regio ontstaan kansen waarbij wij waar-
schijnlijk nieuwe stukken grond kunnen kopen voor meer 
biodiversiteit. Dat zijn Weijenbus en Vroonmeer, Oosterveld, 
Groot Limmerpolder, Heilooërdie en Eendenkooi van der Eng.

6 Omgeving  
Eilandspolder

Als je goed naar ons bezit 
in de westelijke Eilands-
polder kijkt, zie je dat er 
nog diverse stukken land 
geen eigendom zijn van het 
Landschap. Om de NNN af te maken en het beheer te verbeteren 
streven we er altijd naar om in een polder de enige eigenaar te 
zijn. Dat heeft allerlei voordelen, denk bijvoor beeld aan het 
afstemmen van het waterbeheer op de weidevogels. Uiteraard 
blijven we net als nu nauw samenwerken met de boeren in  
het gebied.     

7 Omgeving  
Ilperveld

Al in 1950 werd hier het 
eerste eiland gekocht en 
vooral in de jaren zeventig 
breidde ons bezit in het 
gebied uit. Maar de NNN  
is nog niet klaar. 

IN DEZE REGIO’S HEBBEN WE NIEUWE GEBIEDEN OP HET OOG:
Heel graag willen we de laatste stukjes in het Ilperveld kopen 
en het beheer daarvan in overeenstemming brengen met de 
omgeving. We gaan door met het ontwikkelen van de bijzondere 
veenmosrietlanden. Goed voor de biodiversiteit, maar ook 
voor het behoud van het veen!

8 Rondom  
Zuiderveen

Rond ons natuurgebied 
Zuiderveen, aan de voet 
van de Nauernase ‘berg’, 
zijn veel ontwikkelingen 
gaande. We doen er bij-
voorbeeld onderzoek naar het tegengaan van bodemdaling  
en de mogelijkheden van innovatieve, natte teelt. Met de  
gemeente Zaanstad onderhandelen we over de verwerving 
van 16 ha veenweidegebied. Ook willen we graag gronden  
kopen die grenzen aan ons Zuiderveen. Een groter aaneen-
gesloten natuurgebied biedt veel meer voordelen voor  
natuurontwikkeling.

9 Zuid- 
Kennemerland

In de omgeving van onze 
buitenplaatsen, zoals  
Leyduin, zijn nog veel 
gronden die zijn aangewe-
zen als Natuurnetwerk  
Nederland, maar nog niet als natuurgebied zijn ingericht of 
worden beheerd. Daar willen we graag een rol spelen, liefst 
door aankoop. Ook vinden we het belangrijk om onze buiten-
plaatsen beter toegankelijk te maken en verbindingen te  
realiseren tussen onze buitenplaatsen en de andere groen-
gebieden in de buurt, zodat dieren zich makkelijker kunnen 
verplaatsen en verspreiden.

10 Gebied tussen 
Haarlem en  

         Amsterdam
In het gebied tussen  
Haarlem en Amsterdam  
hebben we enkele natuur-
parels in eigendom en we 
beheren een flink stuk ‘stadsjungle’ voor de Gemeente  
Amsterdam. Dit willen we graag uitbreiden, al dan niet in  
samenwerking met andere partijen. En er liggen volop kansen 
om deze groene as tot een waardevol en toegankelijk natuur-
gebied te maken.

11 Amstelland
Amstelland ligt als 

een groene long tussen de-
len van het oprukkende 
Amsterdam en omringende 
steden. We hebben hier on-
der andere al het centrale 
deel van de Rondehoep, de Middelpolder en sinds 2019 het 
vermaarde Landje van Geijsel (Holendrechter- en Bullewijker-
polder). Ook hier zijn gebieden aangewezen als Natuurnet-
werk Nederland en weidevogelkerngebied. Deze zijn echter 
nog niet allemaal verworven voor de natuur. Hier liggen dus 
ook voldoende kansen voor aankopen, vooral ook samen met 
andere partijen die in Amstelland actief zijn.

Voor meer informatie over het 
Noord-Hollands Natuurfonds: 

  www.nhnatuurfonds.nl

DEZE GEBIEDEN 
HEBBEN WE AL 
KUNNEN KOPEN:

Er leven in Noord-Holland reeen, maar  

 jammer genoeg alleen in de omgeving van 

het Robbenoordbos, in Zuid-Kennemerland   

 en het Gooi. In de rest van de provincie 

worden soms zwervers gezien. 

    Voor reeen zijn rust, beschutting en  

 grote aaneengesloten natuurgebieden van 

groot belang. Er worden nu erg veel reeen 

 doodgereden (in heel Nederland 12.000   

 per jaar!). Ook overleven ze een sprong in 

een kanaal of op een spoorlijn vaak niet. 

Ecologische verbindingen en natuurlijke 

schuilplaatsen zijn dus van groot belang!

. .

Ree heeft rust nodig in grote gebieden

Voor € 7,50 kunnen 

we 1 m  natuur 

aankopen en 

beschermen voor 

de toekomst

..

. .


