Tweede aankoop Noord-Hollands Natuurfonds
Belangrijke stap naar nieuw natuurgebied bij Bergen
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47.550 m2 grasland in de Zuurvenspolder aangekocht
Dankzij donaties van natuurliefhebbers
Aan de oostzijde van het Noord-Hollandse dorp Bergen ligt
een historische polder van 137 hectare: de Zuurvenspolder.
Het landschap is er weids en open, met plekken waar je nog
oude strandwallen vindt. Een gebied dat honderden jaren
haar oorspronkelijke karakter heeft behouden en vol zit met
bijzondere flora en fauna. Wie een rondje door de polder
maakt, kan ijsvogels, grote zilverreigers, lepelaars en
ooievaars zien. In deze polder hebben we in oktober bijna
5 hectare agrarische grond aangekocht. Met de aankoop
zetten we in samenwerking met omwonenden een belangrijke stap in het realiseren van een nieuw natuurgebied.

1.000.000 M2 NATUUR ERBIJ
In 2020 hebben we het Noord-Hollands Natuurfonds opgericht speciaal voor het aankopen van
grond om er natuur van te maken. Sindsdien hebben 5.400 giftgevers een stukje natuur veilig
gesteld voor de toekomst. Met een totale opbrengst van meer dan € 530.000. Een prachtig
resultaat dat heeft geleid tot een eerste aankoop bij ‘t Zand in 2021 en nu een tweede aankoop
bij Bergen.  landschapnoordholland.nl/natuurfonds

Foto: links Gerry Hurkmans van Stichting Zuurvenspolder, rechts Boswachter Tim Zutt van Landschap Noord-Holland

De Zuurvenspolder; een korte kennismaking
Rijke natuur in onaangetaste, authentieke polder
De Zuurvenspolder ligt dicht tegen het
dorp Bergen. Veel inwoners maken hier
graag een wandeling. Om even lekker uit
te waaien en te genieten van de natuur.
Wat deze polder zo bijzonder maakt, is dat
hier de oude polderstructuur en de openheid door de eeuwen heen behouden is
gebleven. Hier zijn geen sloten uitgegraven,
heeft geen ruilverkaveling plaatsgevonden
en is de polder nog nagenoeg hetzelfde als
in de 17e eeuw. In al die eeuwen heeft ook
de natuur zich kunnen ontwikkelen.
Midden in de polder ligt een waterberging
van Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier waar de natuur al jaren
haar eigen gang gaat. De ’hoofdslagader’
van de polder is de Molensloot. In de
drassige gronden langs de sloot leven veel
vogels, padden en kikkers. In het voorjaar
en de zomer staan de weilanden vol
bloemen en rennen de hazen achter elkaar
aan. Je komt er talloze vlinders en andere
insecten tegen en je hoort de weidevogels
luid roepen. De Zuurvenspolder is een
juweeltje met bijzondere flora en fauna en
prachtige vergezichten. En dat willen we
behouden, voordat het verloren gaat voor
de bouw van een bedrijventerrein of de
aanleg van een nieuwe weg.

 ocatie in vogelvlucht
L
Nieuwe aankoop eerste stuk ‘echte’ natuur in polderpuzzel
De Zuurvenspolder is 137 hectare groot en verdeeld in percelen van
verschillende eigenaren, zoals aangegeven op onderstaande kaart. Samen
met omwonenden, verenigd in de Stichting Zuurvenspolder, willen we hier
één groot, aaneengesloten natuurgebied realiseren. De aankoop van de

Zanegeest

5 hectare is een belangrijke, eerste stap. Mogelijk komen er nog andere percelen in de
toekomst op de markt. Door de verschillende puzzelstukjes toe te voegen aan het
Natuurnetwerk Nederland (NNN) krijgt de biodiversiteit in de polder een enorme impuls
en behouden de inwoners van Bergen en Alkmaar een fijne plek om te bezoeken.
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Op initiatief van buurtbewoners
Samen plan gemaakt voor nieuw aaneengesloten natuurgebied
Het initiatief voor het nieuwe natuurgebied
kwam van een aantal buurtbewoners,
verenigd in de Stichting Zuurvenspolder.
Gerry Hurkmans: “Toen ik hier in 2016 met
mijn gezin aan de rand van de Zuurvenspolder kwam wonen, werden we meteen
verliefd op deze bijzondere plek met mooie
vergezichten en prachtige natuur. Dit mag
nooit verloren gaan. Daarom hebben we
vier jaar geleden Landschap Noord-Holland
gevraagd om te helpen. Zij hebben de
kennis en expertise in huis als het gaat om
natuurontwikkeling en ecologisch beheer.
Samen hebben we een toekomstplan
gemaakt. Ook de gemeente, omwonenden
en boeren zijn betrokken bij het initiatief.”

Meer biodiversiteit én ruimte
voor recreatie
Raymond van Splunder licht het plan toe:
“Het open karakter en het reliëf van het
landschap blijft behouden. Er moet meer
biodiversiteit komen door bloemrijke,
vochtige hooilanden te creëren en daarnaast droog grasland vol kruiden aan te
leggen. En misschien nog een plas of
moeras, met een wandelpad bijvoorbeeld
naar een schuilhut om vogels te kijken.”
Verder krijgt het gebied ook een recreatiebestemming waar de natuurgerichte
recreant kan wandelen. Hierdoor wordt het
een interessant en toegankelijk recreatie
gebied voor Bergenaren en Alkmaarders.”

Toevoegen Zuurvenspolder aan
Natuurnetwerk Nederland
In 2027 moet er een natuurnetwerk van 668.000 hectare in
Nederland liggen. Door gronden te kopen en als natuur in
te richten worden bestaande natuurgebieden vergroot en
aan elkaar gekoppeld. Zo ontstaat er een stevige nationale
‘ruggengraat’ met een gezonde biodiversiteit: Natuurnetwerk
Nederland (NNN). De totstandkoming in Noord-Holland ie
de verantwoordelijkheid van de provincie Noord-Hollland.
Voor de realisatie van een nieuw aaneengesloten natuur
gebied is het belangrijk dat de Zuurvenspolder wordt
toegevoegd aan het Natuurwetwerk Nederland (NNN).
Dat geeft niet alleen (wettelijke) duidelijkheid, er komen
dan ook gelden beschikbaar voor adequaat natuurbeheer
in het gebied. Tim Zutt, boswachter bij landschap NoordHolland: “Voor het stuk grond dat wij nu in eigendom
hebben, is een verzoek ingediend bij de Provincie NoordHolland. Hiermee zetten we de e erste stap om gronden in
de Zuurvenspolder toe te voegen aan het Natuurnetwerk
Nederland. We verwachten de toekenning in de zomer 2023
te ontvangen. Daarnaast zijn we in gesprek met de Provincie
om de toekomst van de gehele Zuurvenspolder zeker te
stellen.”

Watervogels zoals de fuut vinden hier hun broedgebied. Riet
kragen vormen een belangrijk leefgebied voor rietvogels zoals
blauwborst, k leine karekiet en rietgors. Langs de oevers groeit
bijzondere fl ora zoals gele lis en allerlei soorten orchideeën.
Het water is een paaiplek voor vissen en voortplantingsgebied
voor amfibieën.

Een stukje historie

Een stukje historie

Zowel de bodem als het reliëf van het landschap in de
Zuurvenspolder vertonen nog zeer oorspronkelijke ken
merken. Iets wat in een tijd van egaliseren en omploegen
steeds zeldzamer wordt. Dit unieke karakter heeft de polder
te danken aan een lange geschiedenis. Zowel de natuurlijke
dynamiek van zee, bodem en water als de manier waarop
mensen het landschap door de eeuwen heen hebben
gebruikt, dragen bij aan de rijke variatie van het landschap.

Wadkreken en strandwallen in Het Zeegat van
Bergen
Nu ligt Bergen veilig achter de duinen, maar in de 13e eeuw
zag de omgeving van Bergen er uit als een waddengebied,
dat door invloed van eb en vloed regelmatig werd overspoeld. De Zuurvenspolder stond toen onder invloed van
de zee: het Zeegat van Bergen. Vanuit het oosten, via rivier
de Rekere (nu het Noord-Hollands Kanaal), wierpen in- en
uitstromende wadkreken strandwallen op en vormden laagtes daartussen. In die laagtes ontstond een dik veenkussen:
het Zuyerveen of Zuiderveen, de naamgever aan de
Zuurvenspolder.
De strandwallen zijn al sinds de prehistorie relatief dicht
bevolkt. Ook zijn er verschillende archeologische vondsten
gedaan die dateren uit de Romeinse tijd.

Bedijking tegen wateroverlast
Door de ontginning van het veen zakte de bodem en kreeg
de zee steeds meer vrij spel. Boeren hadden indertijd hun
akkerland op de meest hooggelegen gronden, zoals
Zanegeest aan de noordzijde van de polder en de haakwal

(een haaks op de zee staande strandwal) waarop Bergen gebouwd is. De lagergelegen gebieden waren
geschikt als hooi- en weiland. Om deze lagergelegen gronden tegen wateroverlast te beschermen
werden ze al rond 1200 bedijkt, waarna de Zuurvenspolder een feit was! De polder van nu refereert aan
de 17e eeuw, toen het overtollige water uit de polder werd gemalen door de Zuurvensmolen, die aan
de oostkant van de Molensloot stond.

Noord-Hollands Natuurfonds
Samen natuur veiligstellen voor
de toekomst
Je kent het gevoel vast wel. Vanuit het niets verschijnt in de buurt wéér een nieuw b
 edrijven
terrein. Of er komt nóg een weg of opslagcentrum bij. We verliezen veel te veel van onze
groene o
 mgeving. Met grote gevolgen voor de natuur én onze gezondheid. Dat mag niet
zo doorgaan.
Daarom nemen we het heft in eigen hand. Samen met alle inwoners van Noord-Holland
willen we onze lokale natuur in vijf jaar tijd met 1 miljoen m2 uitbreiden. Door grond aan te
kopen en daar natuur van te maken. Zo stellen we het veilig voor de toekomst.

Doe je ook mee?
Als dank voor je donatie ontvang je persoonljk certificaat met het aantal m2 dat je hebt
veiliggesteld.
Samen maken we Noord-Holland mooier!

KOOP EEN STUKJE NATUUR

GEEF NATUUR CADEAU

Voor € 7,50 kunnen we 1m2 grond
aankopen, inrichten als natuur en
beschermen voor de toekomst.
Hoeveel meter neem jij voor je
rekening?

Zoek je een origineel cadeau
dat óók nog eens goed is voor
de wereld? Geef een stuk NoordHollandse natuur aan een ander.
Dichtbij huis, om voor altijd van
te genieten.

 landschapnoordholland.nl/

 landschapnoordholland.nl/

natuurfonds

cadeau

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

