Aankoop Noord-Hollands Natuurfonds
Ontbrekende schakel in natuurgebied bij ’t Zand
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Méér ruimte voor natuur bij ’t Zand
Donaties maken aankoop agrarische grond mogelijk
In de kop van Noord-Holland, vlakbij het dorp ’t Zand ligt een 400 jaar oude eendenkooi,
met daaromheen uitgestrekte weilanden vol planten, insecten en vogels. In de afgelopen
decennia heeft de natuur hier flink terrein gewonnen. Daar komt nu een belangrijke schakel
bij. Dankzij donaties van duizenden natuurliefhebbers hebben we onlangs 42.000 m2
agrarische grond kunnen aankopen. Hiermee gaan we percelen met elkaar verbinden,
zodat er een groot, aaneengesloten natuurgebied ontstaat.

Weidevogels en orchideeën i.p.v. bollen en bedrijven
Zo op het eerste gezicht lijkt er in het uitgestrekte, open landschap bij ’t Zand
geen gebrek aan ruimte te zijn. Zeker als je de dichtbevolkte Randstad bent
gewend. Toch wordt ook hier gestreden om elke vierkante meter. Voor de teelt
van bollen bijvoorbeeld. Of de bouw van nieuwe woningen en windmolens.
Ook het lokale bedrijventerrein is door de jaren heen flink uit z’n jasje gegroeid.
In dit gespannen speelveld is het belangrijk om snel grond te kunnen kopen,
als een kans zich voordoet. We zijn ontzettend trots dat het is gelukt om een
stukje natuur veilig te stellen.
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Nieuwe aankoop belangrijk puzzelstukje in natuurgebied

Mi

N9

1
3

Aankopen

2

4
Ko

Bo
rte

1

Mosselwiel (< 2002)

2

Eendenkooi ‘t Zand (< 2002)

3

Land Adam de Wit (2015)

4

Kolksluis (2018)

5

Aankoop (2021)

eg
sw

N249

g
we
na

Kaart: Nicky Schuurman – Natuurlijke Zaken
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Stukje bij beetje krijgt de natuur meer
ruimte bij ’t Zand. Rond de eendenkooi (2)
hebben we in de laatste decennia percelen
landbouw- en bollengrond (1, 3 en 4)
aangekocht. Die werden omgevormd tot
natuur; een mix van natuurrijke hooilanden
en kletsnatte percelen. Met de nieuwe
aankoop (5) ontstaat een groot, aaneen
gesloten natuurgebied; een van de laatste
weidevogelbolwerken in de gemeente
Schagen. We nemen je graag mee op een
rondleiding door het gebied.

De Mosselwiel
Grote aantallen vogels
op kletsnatte gronden
Vroeger lag hier agrarische grond. Stukje bij beetje hebben we de percelen
in eigendom verkregen, waarna in 2006 een grondige herinrichting heeft
plaatsgevonden. De toplaag van de bodem werd afgegraven, zodat het
grondwater dichterbij het oppervlak kon komen. Rondom de ondiepe
plassen liggen nu zompige, kruidenrijke weilanden, waar grote aantallen
vogels op afkomen.
In het voorjaar broeden grutto, kievit en tureluur in het grasland. Bij de plas
brengen kluut, visdief en kleine plevier hun jongen groot. Een elektrisch
raster rondom het gebied houdt predatoren buiten de deur. In de winter zijn
er rondom de plas veel smienten, wulpen en goudplevieren te bewonderen.
Ook de grote zilverreiger en lepelaar komen er graag foerageren.
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Hooibeestje
In de natte, bloemrijke graslanden komen veel dagvlinders voor, zoals
de kleine vuurvlinder, zwartsprietdikkopje, icarusblauwtje, bruin zandoogje,
argusvlinder en hooibeestje (foto). Het mannetje van het hooibeestje bezet
een territorium en maakt patrouillevluchten.

Lepelaar
Regelmatig zijn er lepelaars te zien in De Mosselwiel. In het ondiepe water
van de sloten en plassen zoeken ze naar visjes, amfibieën en grote water
insecten. Dankzij een uiterst gevoelig zeefmembraam in de lepelvormige
snavel kunnen ze op de tast allerlei prooidieren vangen.

Eendenkooi ’t Zand
Oase van rust,
verscholen in bos
Eendenkooi ’t Zand ligt hier al 400 jaar. In de jaren 80 was het bos en de
constructie volkomen in verval geraakt. In 1986 hebben we de eendenkooi
in eigendom gekregen en stapsgewijs gewerkt aan herstel van deze
natuuroase. Het resultaat mag er zijn. Anno 2021 is de eendenkooi nog
steeds operationeel en ontvangen we regelmatig bezoekers tijdens het
excursieseizoen.
De rust van de kooi trekt veel dieren aan. In het kooibos broeden o.a. ransuil,
grote bonte specht, spotvogel en grauwe vliegenvanger. Maar liefst vier
verschillende soorten vleermuizen komen er voor. Tijdens strenge winters is
het ijsvrije water van de kooiplas in trek bij grote aantallen eenden. Ook
wordt de eendenkooi gebruikt als een slaapplaats voor grote zilverreigers.
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Ransuil
In het bos van de eendenkooi broeden ransuilen. Vaak kiezen ze hiervoor
oude nesten van eksters of kraaien. Na 3 weken verlaten de jongen het nest
en klimmen ze in naburige bomen. Twee weken later kunnen ze zelf vliegen.
Een volwassen ransuil is herkenbaar aan lange, vaak omhooggerichte
oorpluimen.

Boshyacint
In het vroege voorjaar kleurt het kooibos uitbundig van de stinsenplanten.
Een voor een komen ze in bloei; o.a. sneeuwklokje, boshyacint (foto),
kievitsbloem, voorjaarszonnebloem en lelietje-van-dalen. De zoete nectar
is een welkome voedselbron voor de hommels en bijen die net uit hun
winterslaap zijn gekomen.
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Land Adam de Wit
Kruidenrijke graslanden
boordevol orchideeën
Nadat boer Adam de Wit zijn agrarisch bedrijf had afgebouwd, mocht de
natuur haar gang gaan op de landerijen. Het leverde prachtig, bloemrijk
grasland op met veel overgangen van zoet naar brak en van droog naar nat.
In het voorjaar is de lucht gevuld met de zang van graspiepers en kleuren de
graslanden geel en roze dankzij massaal bloeiende ratelaar, koekoeksbloem
en rietorchis.
In 2015 konden we de natuurrijke weilanden (15 hectare) overnemen van
de erven en toevoegen aan De Mosselwiel. Duizenden natuurliefhebbers
deden een gift en brachten samen de investering van € 120.000,- bij elkaar.
Op de open dag die volgde kon iedereen een rondwandeling maken en
genieten van het behaalde resultaat. Met de aankoop is het goede werk van
Adam de Wit voor altijd beschermd.
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Blauwborst
In het rietmoerasje aan de noordzijde broeden soorten als rietzanger,
rietgors en blauwborst. Alleen het mannetje heeft de opvallende blauwe kin
en borst. Tijdens de balts vliegt hij op uit het riet met een melodieuze zang
om elders met gespreide staart en vleugels neer te strijken

Rietorchis
Vanaf eind mei kleuren de graslanden in de noordwesthoek paars van
bloeiende orchideeën. De rietorchis is een algemene soort en kan massaal
voorkomen. Ze verspreid zich via stoffijn zaad en is voor haar voortbestaan
afhankelijk van symbiose met bodemschimmels.

Kolksluis
Natuur gecombineerd
met waterberging
Het deel Kolksluis ligt in het westen van De Mosselwiel. Het is een
langgerekt perceel van 2 hectare dat we in 2018 in eigendom hebben
gekregen als compensatie voor de uitbreiding van het nabijgelegen
industrieterrein. Hier combineren we waterberging met natuur. Lekker veel
nattigheid dus, waar allerlei planten en dieren volop van profiteren.
In het voorjaar wordt het gebied plasdras gezet. Dat is niet alleen goed voor
broedende weidevogels als kievit en tureluur; de ondergelopen greppels
trekken ook grote aantallen rugstreeppadden. Voor de voortplanting is de
rugstreeppad afhankelijk van ondiepe wateren, die vrij snel opwarmen. Een
andere bijzonderheid is de broedende kleine plevier, die hier jaarlijks zijn
jongen grootbrengt.
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Rugstreeppad
De rugstreeppad is een middelgrote pad (tot 10 cm), herkenbaar aan de
gele rugstreep en het kabaal dat het diertje maakt. Het ratelende geluid is
tot op een kilometer afstand te horen en trekt soortgenoten uit de wijde
omgeving aan.

Kleine plevier
De kleine plevier vestigt zich graag op plekken die tijdelijk geschikt zijn om
te broeden, zoals afgravingen en bouwplaatsen. Op de kale grond rondom
de ondiepe plasjes van de Kolksluis broedt regelmatig een paartje. De eieren
worden gelegd in een ondiep kuiltje, spaarzaam bedekt met steentjes.

Aankoop 2021
Natuur grijpt vanzelf kans
op nieuwe gronden
De nieuwe aankoop van ruim 4 hectare is eigendom geweest van boer
Adam de Wit. We hadden het al jaren in het vizier. Nu kwam het te koop én
hebben we de gronden kunnen verwerven. Sinds 1 augustus is het perceel
officieel ons eigendom en kan het worden toegevoegd aan de rest van
De Mosselwiel. Een team van boswachters en ecologen gaat zich buigen
over de vraag hoe we de nieuw aangekochte hectares zo snel mogelijk
‘omgetoverd’ kunnen krijgen tot volwaardige natuur.
Door oude greppels terug te brengen en de grond op het weiland te
leggen, kan bijvoorbeeld weer karakteristiek kadetjesland ontstaan: bol
oplopende weilanden tussen greppels en sloten. Door daarna niet te
bemesten en het maaisel af te voeren, ontstaat een steeds structuurrijkere
vegetatie, waar vanzelf vogels, vlinders en insecten op af zullen komen.
Over een jaar of vijf zullen de nieuwe vier hectares niet meer van de rest van
De Mosselwiel te onderscheiden zijn.
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DIGITALE RONDLEIDING
MET BOSWACHTER
Boterbloem
Als straks de bemesting stopt en de waterstand wordt verhoogd, zijn boterbloem en
pinksterbloem de eerste planten die hun kansen grijpen. De gele, in de zon glanzende
bloemen van boterbloem trekken grote aantallen insecten aan. Bijen, zweefvliegen en
vlinders zijn dol op de nectar en het stuifmeel.

Boswachter Roelf Hovinga laat
in een korte video het gebied zien
en vertelt meer onze plannen.
Bekijk video:
 youtu.be/9UubLy5Q8vw
Roelf Hovinga

Deze donateurs krijgen méér natuur in de buurt
Is de volgende aankoop in jouw omgeving?
Rosa van der Klaauw, Ruud Sprenger en Alie Kraaij wonen in
’t Zand. Vorig jaar kochten ze alle drie een paar m2 natuur.
Lang hoefden ze daar niet over na te denken; de natuur in
Noord-Holland kon wel wat extra ruimte gebruiken. Tot hun
grote vreugde komt die uitbreiding er al snel aan, op slechts
een steenworp van het dorp.

Op voorhand is het lastig te voorspellen waar en wanneer een aankoop tot stand komt.
Onze experts houden de grondmarkt in heel Noord-Holland nauwlettend in de gaten. Dat er
nu nieuwe natuur wordt gerealiseerd in de buurt van deze drie donateurs, is dan ook een
grote verrassing . Alle drie kennen ze de eendenkooi. Rosa: “Mijn man ging er vroeger vaak
met schoolklassen heen om zo de kinderen te enthousiasmeren en bewust te maken”. Ruud
is er nog niet eerder geweest, maar kijkt zijn ogen uit tijdens het bezoek. “Het is hier prachtig”.
Hij is een echte natuurliefhebber. “Het liefst zou ik dag in dag uit in de natuur willen zijn.
Dat is mijn plek. Mijn tante zorgde ervoor dat haar Amsterdamse neefjes en nichtjes grote
waardering voor de natuur meekregen. Ze ging met ons op stap vanuit Ransdorp de
weilanden in richting Broek in Waterland en gaf ons haar liefde voor natuur mee.
Onderweg vertelde ze ons alles over wat we tegenkwamen aan natuur.”
Bij Alie zetten haar ouders zich actief in voor de natuur. Ze is geboren in het Drents Friese
Wold. Natuur was heel belangrijk in het gezin. Diezelfde liefde geeft Alie weer door aan haar
kinderen en inmiddels ook kleinkinderen. Onlangs is haar moeder overleden. “Ik wilde haar
nalatenschap aan de natuur ten goede laten komen. Toen de actie voorbij kwam, dacht ik:
‘dat ga ik doen’. Dat is een mooie bestemming. Dat zou mijn moeder ook hebben gewild”.
De waardering voor natuur is diepgeworteld. Geen wonder dat de drie donateurs zich
zorgen maken over de toekomst. Rosa woont al 55 jaar in het dorp: “De hele omgeving is
bollenland, dat is heel slecht voor de natuur en de gezondheid”. Ook Ruud is niet te spreken
over de ontwikkelingen. “Vreselijk om te zien hoe alles verdwijnt. Zoveel vogels en insecten
zijn we al kwijtgeraakt. Ik heb al jaren geen veldleeuwerik meer gehoord. Financieel hebben
we het nu allemaal goed, maar onze leefomgeving is er niet beter van geworden.”
“Je moet zelf je best doen om je omgeving mooi te maken”, aldus Ruud. “Ik kijk heel kritisch
naar fondsen aan wie ik wil geven. Het Noord-Hollands Natuurfonds vond ik interessant,
omdat ik hier woon. En ze willen grond kopen, dat vind ik belangrijk. Daar zit toekomst in”.
Alie vult aan. “Landschap Noord-Holland zorgt gewoon voor je eigen plek vlakbij huis in
de natuur. Dat motiveert om aan acties mee te doen. Je ziet direct resultaat.”

Noord-Hollands Natuurfonds
Samen natuur veiligstellen voor de toekomst

De druk op grond in Noord-Holland is groot. Overal rukken woonwijken, bedrijventerreinen,
windmolenparken en andere activiteiten op en verliest natuur terrein. Met verontrustende gevolgen
voor de biodiversiteit en onze eigen gezondheid. Dit kan niet zo blijven doorgaan. Wij willen de natuur
uitbreiden en sterker maken. Door samen met jou grond te kopen en daar natuur van te maken.
Zo stellen we het veilig voor de toekomst.
Sinds de start van de actie investeerden meer dan 4.000 natuurliefhebbers in het Noord-Hollands
Natuurfonds. In totaal doneerden ze meer dan € 400.000,-. Een prachtig resultaat, dat mede heeft geleid
tot de realisatie van nieuwe natuur bij ’t Zand. Dat smaakt naar meer. Ook in andere delen van de
provincie liggen er kansen voor natuur. Met een goed gevuld fonds kunnen we snel toeslaan wanneer
het nodig is. Doe je mee?



www.nhnatuurfonds.nl

Ja, ik doe mee!
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Voor € 7,50 per m
.
koop je een stuk natuur
Alvast bedankt!

Samen maken we Noord-Holland mooier!

Stichting Landschap Noord-Holland
Schuine Hondsbosschelaan 45-A
1851 HN Heiloo
tel. (088) 00 64 400
info@landschapnoordholland.nl

