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Gids Landschap
Noord-Holland
met 96 terreinen

De nieuwe natuur- en wandelgids. Koeien in het Noorderveld in Heemskerk. W::lt••rh••r.,;"~ ~I_---'----'-'.-
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Ontdek alle groene juwelen
Ed Dekker
ed.dekker@hdcmedia.nl

Heemskerk * Koeien die zich op
hun gemak voelen in het water, dat
kan in Heemskerk. Op warme dagen
zoekt vee in landerijen rond kasteel
Marquette soms de verkoeling op
van duinwater. Dit water krijgt de
ruimte in De Kampen, een bijzon-
der weidevogelgebied.
Hoe dat precies zit, legt Stichting
Landschap Noord-Holland uit in
het nieuwe boek 'Beleef Noord-Hol-
land op z'n mooist'. In deze natuur-
en wandelgids beschrijft de stich-
ting al haar 96 terreinen (totaal 4317
hectare). Een deel van De Kampen is
eigendom van het Landschap. De
uitgave bevat ook 2S wandel- en
fietsroutes. Ontdek alle groene ju-
welen in de provincie.
De terreinen beheert de stichting
met steun van overheden, donateurs
(bijna 40.000), 'bedrijfsvrienden' en
vrijwilligers (ruim 9700).

Lappendeken
De nieuwe gids telt veel kaartjes en
foto's. Ook wordt uitleg gegeven
over de diverse landschapstypen.
Strandwallen en -vlakten, keileem-
gebieden, aandijkingen, droogma-
kerijen, veenpolders: de complete
geologische lappendeken van
Noord-Holland komt aan bod. Op
weinig andere plekken ter wereld
zijn zo veel soorten landschap te

.1vinden op zo'n klein oppervlak. Di-
recteur Ernest Briët zegt over de

Lezersactie
De nieuwe natuur- en
wandelgids van landschap
Noord-Holland is onder-
deel van een 'groene' actie
van het Noordhollands
Dagblad. lezers kunnen
voor 25 euro bij de krant
het pakket 'Beleef Noord-
Holland' bestellen. Het
pakket bestaat uit de gids
(240 pagina's), gratis
toegang tot 800 natuur-
gebieden in Nederland en
het donateurschap van
landschap Noord-Holland
(ook 1jaar, met gratis het
kwartaaltijdschrift). Bestel
via www.nhd.nl/acties.

gids: "Het boek is een uitnodiging
om te genieten van onze terreinen.
Beleef Noord-Holland."
Een verbrede sloot, royale oevers en
plasdrasbermen. Met de aanleg in
2010 van waterberging Noorderveld
kreeg De Kampen een ander aan-
zien. Tot genoegen van weidevogels
énkoeien. Bij het beheer van het ge-
bied bij de Noordermaatweg werkt
Landschap Noord-Holland samen
met PWN en Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier.
Vanuit het Heemskerkerduin stor-
ten zich twee beken - eigenlijk duin-
rellen - door het landgoed van Mar-
quette, de weilanden rond het kas-
teel. Dit zijn de Noorddorperbeek

Een tureluur in de Hempolder omringd door muggen. FOTO HENK VAN BRUGGEN

en de Bollanderbeek. Deze duinrel-
len kunnen na een paar regendagen
enorme hoeveelheden water bevat-
ten. Waterberging Noorderveld
moet wateroverlast voorkomen.

Weidevogelboulevard
De berging van tien hectare is ge-
combineerd met de aanleg van vijf
hectare natuur. Het waterpeil wordt
afgestemd op het broedseizoen. Een
van de 2S wandel- en fietsroutes uit
de gids voert langs dit gebied. De

Noordermaatweg wordt hierin
'weidevogelboulevard' genoemd.
Het lage deel van weiland De Kam-
pen was onderdeel van het stroom-
gebied van het Oer-IJ. Het is er lek-
ker zompig. Er groeien daarom
massa's dotterbloemen. Het gele ta-
pijt steekt prachtig af bij het pure
paars van de koekoeksbloemen.
Het Oer-IJ, een voormalig zeegat na-
bij Castricum, is ongeveer tweehon-
derd jaar geleden voor de jaartelling
dichtgeslibd. Nog steeds zijn de

sporen ervan te zien in het huidige
landschap. De gids wijst daar op.
Aan de Schulpvaart bij Castricum
liggen twee verscholen terreinen
van het Landschap: het Gasthuis-
weidje en de Draaiweid. De Schulp-
vaart is een van de resten van het
krekengebied rond het Oer-IJ. De
weiden zijn bloemrijke landjes.

Schoonwatervallei
De Schulpvaart loodst zoet en zui-
ver duinwater richting de A9. Daar
werkt het Landschap mee aan het
project Schoonwatervallei. Hier
mag water uit de duinen afstromen
naar de polder. Een groen paradijs,
zeker voor waterplanten.
Aan de rand van het Alkmaarder- en
Uitgeestermeer is het Landschap ei-
genaar van vrijwel de gehele Hem-
polder, een deel van de Dorregees-
terpolder en het tussenliggende wa-
ter (het Limmergat) .. Weidevogels
als grutto, kievit, tureluur en scho-
lekster doen het hier uitstekend.
Je wandelt er in het voorjaar echt
midden tussen de honderden wei-
devogels. Ook 's winters leveren de
polders een vogelspektakel op, met
grote groepen overwinterende gan-
zen, smienten en goudplevieren.
In een gaaf stuk Laag Holland (Na-
tionaal Landschap) nabij Kromme-
niedijk bezit de stichting rond de
twee plassen Weijenbus en Vroon-
meer weilanden met kronkelsloten,
oude kreeklopen van het Oer-IJ.
'Beleef Noord-Holland op z'n mooist',
de natuur- en wandelgids van Land-
schap Noord-Holland, is in de boek-
handel verkrijgbaar voor 15,95euro.
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