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De Zuurvenspolder heeft alles

Op weg naar
een prachtig
natuurgebied
„Moet je kijken wat een prachtig landschap”, zegt
Gerry Hurkmans. Hij staat in zijn ’voortuin’: de Zuurvenspolder. Een open, oude polder aan de rand van
Bergen. Samen met Raymond van Splunder wil hij
van de polder een natuurgebied maken.

Suzanne Rijnja
s.rijnja@mediahuis.nl

Bergen n „Hier leven ijsvogels,
groene zilverreigers, lepelaars, de
groene en bonte specht, en we
hebben elk jaar ooievaars”, zegt
Raymond, terwijl hij over het pad
langs de polder loopt. Hij is niet de
enige. De zon schijnt en meer
wandelaars zoeken de rust op in de
Zuurvenspolder. Om zijn nek
hangt een verrekijker, waarmee hij
vanuit zijn achtertuin regelmatig
de polder in tuurt. „In de nacht
wordt het pas echt leuk, dan kun je
hier een kerkuil, bosuil of ransuil
zien.”
Wat hij wil aangeven is: de polder zit vol bijzondere flora en
fauna. Maar het kan nog beter, als
je het Gerry en Raymond vraagt.
Hun wens is om een gebied van
bijna 140 hectare een natuurgebied
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Hier leven
ijsvogels, groene
zilverreigers,
lepelaars, de
groene en bonte
specht, en we
hebben elk jaar
ooievaars

te maken. In samenwerking met
Landschap Noord-Holland en de
provincie willen ze de Zuurvenspolder een NNN-stempel (Natuurnetwerk Nederland) geven.
Raymond: „Als die binnen is, zal
het in een stroomversnelling
gaan.”

Drassig
De basis voor het natuurgebied ligt
er al, volgens het tweetal. De
’hoofdslagader’ van de polder is de
Molensloot en de drassige gronden
trekken ook nu al veel vogels,
padden en kikkers. En hazen rennen achter elkaar aan door het
gras. Gerry: „Er lopen ook vossen
rond, die staan soms bij mij in de
achtertuin.”
Zijn eigen stuk weiland heeft
Raymond vijf jaar geleden al geschikt gemaakt voor meer biodiversiteit door vlakke oevers te maken
en een poeltje aan te leggen. „Achter mijn huis ligt echt een waanzinnige kruidenwei.”
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NNN-gebied

Het Natuurnetwerk Nederland
(NNN) beschermt bijzondere
Natura-2000 natuur en bestaat
uit bestaande en nieuw aan te
leggen natuurgebieden. In
Noord-Holland beslaat het
NNN-gebied zo’n 15 procent van
het oppervlak, volgens de
provincie. Dat is in totaal zo’n
56.600 hectare. Het netwerk
moet natuurgebieden beter
verbinden met elkaar en met
het omringende agrarisch
gebied.

De Molensloot is de ’hoofdslagader’ van de Zuurvenspolder.
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Strandwallen
Het landschap is open en op de
plekken waar koeien of paarden
grazen is het vlak gemaakt. Op
andere plekken liggen er kleine
heuvels in de polder: strandwallen.
„Oude sedimenten”, zegt Raymond. „Ik noem het ook altijd een
broodjeslandschap.”
Het zijn overblijfselen uit de tijd
dat de Zuurvenspolder bij vloed
onder water stond. In de dertiende
eeuw zag het er hier nog uit als een
waddengebied, legt Gerry uit. „De
zee reikte vroeger tot hier, daarom
is dit gebied ook omringd door
dijken. Het liep vol water.”

moet er meer biodiversiteit komen
door bloemrijke, vochtige hooilanden te creëren en daarnaast droog
grasland vol kruiden. „En misschien nog een plas of moeras, met
een wandelpad naar een schuilhut
om vogels te kijken.”

Plas

Veiligstellen

Midden in de polder ligt de waterberging van het hoogheemraadschap die omringd wordt door riet
en waar de natuur al jaren haar
eigen gang gaat. Raymond: „Het is
nu wel verwilderd. Straks willen
we het iets meer bijhouden.”
Mocht de polder natuurgebied
worden, betekent dat niet dat er
plots een bos wordt geplant. Het
open karakter en het reliëf van het
landschap blijven behouden. Wel

Bij het ’veiligstellen’ van de polder
als natuurgebied hebben ze de
hulp ingeschakeld van Landschap
Noord-Holland, waar ze de expertise hebben op het gebied van
ecologisch beheer.
Daarnaast zijn er natuurlijk ook
de grondeigenaren. Sommige delen
van de polder zijn van de gemeente
en de provincie, andere stukken
van particulieren. Raymond en
Gerry hebben in de buurt geflyerd

’Hier leven ijsvogels, groene zilverreigers, lepelaars, de groene en bonte specht,
en we hebben elk jaar ooievaars.’

en proberen iedereen van deur tot
deur te betrekken bij hun plan, die
naar eigen zeggen goed wordt
ontvangen.
Een stuk grond is van ontwikkelaars, die daar jaren geleden plannen hadden. Omdat dat in het
buitengebied vrijwel onmogelijk
is, is het perceel nog steeds weidegebied. Gerry: „Je moet er toch niet
aan denken dat hier een nieuwbouwwijk komt?”
Daarnaast is een groot deel van

de polder in handen van boeren.
„Die heb je ook nodig bij het natuurgebied. Als je die buitensluit,
kun je dit nooit verwezenlijken. De
grond moet niet te intensief gebruikt en vertrapt worden, maar
het moet wel begraasd worden.
Dan kun je misschien minder
koeien laten grazen, maar je kan
wel een hogere prijs vragen om dat
het vee gedeeltelijk in de natuur
graast.”
Bovendien is het ook een oplos-

sing voor de provincie en gemeente, die naarstig op zoek zijn naar
groene gebieden. „Nieuwbouw
moet gecompenseerd worden met
natuur. Hier ligt een gebied dat
bijna kant-en-klaar is”, zegt Gerry.
Raymond: „Eigenlijk hoeven we
het alleen maar aan elkaar te verbinden. Sommigen zeggen dat dit
al natuur is, maar het kan met een
paar veranderingen nog zoveel
beter worden. We kunnen het echt
verrijken.”

„Moet je kijken wat een prachtig landschap”, zeggen Gerry Hurkmans en Raymond van Splunder.

