Nieuwe natuur bij Mariëndal
Ten zuiden van Den Helder ligt de polder Koegras. Het was ooit een waddengebied met duintjes,
kreken en allerlei eilandjes. Met enige moeite zijn restanten hiervan nog terug te vinden op de kaart. In
de polder Koegras graasden na het droogleggen vooral koeien, nu groeien vrijwel overal bollen.
Nieuwe natuur
Binnenkort komt een flink stuk van dat oude avontuurlijke landschap terug. Een stuk bollenland van 53
hectaren, grenzend aan de Donkere Duinen en Mariëndal wordt in het kader van het project
Duinzoom omgevormd tot natuurgebied. Alle gronden zijn verworven en het project is overgedragen
aan Landschap Noord-Holland. Het Landschap beheert immers al andere stukken natuur in de
omgeving, zoals de Grafelijkheidsduinen en de Noordduinen. Het nieuwe natuurgebied sluit aan op de
Noordduinen.
Struinen mag
In de omgeving van Den Helder is grote behoefte aan ruimte voor natuur en recreatie. Al eerder zijn in
de omgeving nieuwe stukken natuur tot ontwikkeling gebracht die er inmiddels schitterend uitzien.
Een groot deel van het gebied ten zuiden van Mariëndal wordt ingericht als struinnatuur. Een gebied
dus waar je van de paden af mag. Er komen lage duinen, duingraslanden en een grote plas. Deze
plas wordt gevoed met schoon water dat opkwelt uit de duinen. ’s Winters zal er veel water staan,
zomers veel minder. Een fietspad vanaf het duin naar Mariëndal maakt het gebied toegankelijk.
Een ander deel van het gebied is bedoeld als rustgebied voor de vogels van de plas en de drassige
oevers. Vanaf de fiets-kanoroute is dit gedeelte goed te bekijken. Daar zal ook een vogelkijkscherm
worden gebouwd.
Veel natuur door kwel
De combinatie schoon water en oude duingrond gaat zorgen voor een uniek planten- en vogelleven.
Natte overgangen tussen duin en polder zijn zeldzaam in Nederland. Het meeste valt nog te
verwachten van de zogeheten kwelgraslanden. Dat zijn natte, onbemeste weilandjes waar het in de
maanden mei en juni paars gaat zien van de orchideeën.
Stand van zaken
Er wordt sinds 2004 hard gewerkt in het gebied. De bovenste laag, de bemeste teelgrond, moet
afgegraven worden om de natuur een eerlijke kans te geven. De grond die vrij komt wordt in de
omgeving gebruikt.
Als in de loop van 2006 de werkzaamheden klaar zijn, zal Landschap Noord-Holland het gebied ook
Mariëndal gaan noemen.
Betrokkenen
Bureau Bakker & ten Haaf heeft samen met Agens Raadgevend Buro het inrichtingsplan gemaakt. De
aankoop van de grond en de inrichting van het gebied worden gefinancierd door: Gemeente Den
Helder, Provincie Noord-Holland, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Woningstichting Den Helder, Europese Unie, VSBfonds, Nationale Postcode Loterij en Landschap
Noord-Holland. De Vries & Van de Wiel voert de werkzaamheden uit.
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