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De hooiboezemlanden (nessen) langs de 
Greft in de gemeenten Kamerik (prov. 
Utrecht) en Nieuwkoop (prov. Zuidholland) 
bieden in het westen van ons land (Haf
district) een vegetatietype, dat aan de moe
raswildernis van ongeveer vijf eeuwen ge
leden herinnert. 
Deze nessen vormen namelijk een relict van 
de veengordel, die zich duizenden jaren ge
leden bevond tussen een Waddenzee in het 
westen en de hoge pleistocene zandgronden 
in het oosten van ons land. Nadat door na
tuurlijke oorzaken deze Waddenzee was ver-
land en de ontginning van de moeraswil
dernis in de veengordel was begonnen, werd 
in de 15e eeuw een verbinding tussen de 
Oude Rijn en Kromme Mijdrecht gegraven, 
de Greft. Gedeelten van het veenmoeras 
kwamen daardoor binnen de boezemkaden 
te liggen, klonken niet in, bleven in de loop 
der eeuwen vrij van beweiding en bemes
ting en plachten jaarlijks eerst na de eigen
lijke hooitijd in de Kamerikse polders ge
maaid te worden. 

De wetenschappelijke betekenis van deze 
boezemhooilanden is derhalve hierin gele
gen, dat zij het enige relict vormen van het 
oorspronkelijke half natuurlijke moerasland
schap zoals dit in de Middeleeuwen in ons 
land voorkwam. Behalve de Kamerikse Nes
sen zijn er nog slechts enkele andere brok
jes boezemhooiland in ons land behouden 
gebleven, zoals de Vlaardinger Vlietlanden, 
die echter een ander karakter en een ande
re flora hebben. Het ongerept behoud van 

de Kamerikse Nessen is dus een belang van 
dezelfde orde als het behoud van het Isen-
heimer Altar van Matthias Grünewald te 
Colmar of de kathedraal Notre-Dame de 
Chartres. Evenmin als deze zou men de le
vensgemeenschap van de nessen, wanneer 
deze eenmaal verloren zou zijn gegaan of 
zijn gedegradeerd, opnieuw kunnen maken 
of laten ontstaan. 
Onder de ± 120 plantesoorten van deze 
half natuurlijke, orchideeën- en bladmossen-
rijke nessen bevinden zich enkele, o.a. Ruwe 
bies (Scirpus lacustris ssp. glaucus) en Wa-
terpunge (Samolus valerandi), die overwe
gend gebonden zijn aan brakke tot zilte mi
lieus en die waarschijnlijk wijzen op de ge
conserveerde zoutinvloed van de vroegere 
Waddenzee. Kruiden zoals Waterdrieblad 
(Menyanthes trifoliata) en Wateraardbei 
(Comarum palustre), die men in de beschrij
vingen van de veengordel uit vroeger tijden 
kan terugvinden, komen er volop voor. Dit 
geldt ook voor zeggesoorten, waaronder die 
van specifieke en zeldzaam geworden stand
plaatsen, zoals Ronde zegge (massaal), Stij
ve zegge, Blauwe zegge. Blonde zegge, Lage 
zegge, Sterzegge, Vlozegge, Knotszegge en 
Paardehaarzegge (Carex diandra, C. hud-
sonii, C. panicea C. hostiana, C. demissa, 
C. echinata, C. pulicaris, C. buxhaumii en 
C. appropinquata), verder Smalle waterbies 
(Eleocharis palustris ssp. uniglumis) en Pad-
derus (Juncus subnodulosus). In de zeggen
vegetatie zijn vijf orchideeësoorten te vin
den, overwegend Rietorchis (Orchis prae-
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Fig. 1. Een zeer smalle ,,nes" met boezemwater en boezemkade; op de achtergrond de 
Polder Kamerik-Mijzijde. 

termissa en haar var. junialis), vervolgens 
de drie in Nederland zeldzame soorten 
Vleeskleurige orchis (O. incarnata), Sturmia 
(Liparis loeselii) en Moeraswespenorchis 
(Epipactis palustris) en de elders meer alge
mene Keverorchis (Listera ovata) en verder 
plaatselijk Spaanse ruiter (Cirsium dissec-
tum), de bastaard C. X spurium en Blau
we knoop (Succisa pratensis). De drie laatst
genoemde zeldzame soorten zijn wel is waar 
ook nog in enkele schamele schraallandre-
servaten onder Zegveld en Nieuwkoop te 
vinden, maar hun optreden in de nessen is 
in oecologisch opzicht relatief belangwek
kender dan in de blauwgraslanden. Tenslot
te is het voorkomen van de eertijds vrij al

gemene en typische soort van het Hafdistrict 
Moeraslathyrus (Lathyrus palustris) een 
bijzonderheid. 
Bladmossen zijn in het vroegere veenmoe
ras karakteristieke begeleiders geweest van 
de kruiden. Overal treft men in de nessen 
een mosdek aan. Dit bestaat grotendeels 
uit Puntmos (Calliergonella cuspidata), ter
wijl een groot gedeelte wordt ingenomen 
door overwegend Fijn sikkelmos (Drepano-
cladus intermedins), een wat vorm, kleur en 
zeldzaamheid betreft belangwekkende soort, 
en Moerasgoudmos (Campylium elodes). 
Meer plaatselijk zijn eveneens opvallende 
bladmossen aanwezig zoals Reuzenpunt-
mos (Calliergon giganteum), Schorpioen-
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mos (Scorpidium scorpioides), Veenveder-
mos (Fissidens adianthoides), Veenknikmos 
(Bryum pseudotriquetrum), Haarspitsmos 
(Cirriphyllum pilijerum), en Hakig en Ge-
wimperd veenmos (Sphagnum squarrosum 
en S. fimbriatum). Deze twee veenmossoor-
ten zijn van recente datum. Zij wijzen ter 
plaatse op een interessante milieusituatie. 
Tenslotte zijn nog andere bladmossen en 
ook levermossen (o.a. Riccardia species) in 
totaal een dertigtal soorten aanwezig. 
De zogenaamde Zuidnes, een van de groot
ste nessen, is het rijkst aan plantesoorten, 
maar er komen in de andere nessen soorten 
voor, die niet van de Zuidnes bekend zijn. 
Men kan stellen, dat iedere nes tussen de 
Lignekade in het zuiden en de Vrije Haeck 
in het noorden een andere vegetatiestruc
tuur vertoont en dat het aantal plantenge-
zelschappen varieert met betrekking tot de 
grootte van het terrein, de grondstructuur 
en de hoogte van het maaiveld. Deze ruim
telijke variatie wordt nog verrijkt met dif
ferentiaties binnen de grote nessen. Er zijn 
in dit laatste geval brede contactgordels 
aanwezig tussen de buitenste gordel met 
voedselverrijkende invloeden en het cen
trum, waarin sprake is van een matig voed-
selrijk tot voedselarm milieu. In deze we
reld, waar soms 30-40 kruiden op 10 m2 

voorkomen, wordt jaarlijks successie-onder
zoek verricht, dat in verband met de ver
schillen in seizoenaspecten nog zal worden 
uitgebreid. 

De nessen zijn voorts van grote betekenis 
als pleister- en broedplaats van moeras- en 
weidevogels. Zij bieden een biotoop aan 
Roerdomp, Rietzanger, Kleine karrekiet, 
Rietgors, Kievit, Grutto en in de trektijd 
aan grote aantallen Watersnippen waaron
der ook het Bokje, en verder aan Waterral, 
Oeverloper, Witgatje, Purperreiger en Brui
ne Kiekendief. 
Het zal zonder meer duidelijk zijn dat van 

het natuurgebied reeds een belangrijk ge
deelte wetenschappelijk reservaat is van de 
Vereniging tot Behoud van Natuurmonu
menten en dat haar streven er op gericht is 
alle nessen in bezit te krijgen. De weten
schap zou hiermede ten zeerste gediend zijn, 
want als vergelijkingsobject met bv. de Zcg-
veldse schralen zijn de Kamerikse Nessen 
onmisbaar. 

Een bevordering van een, overigens nood
zakelijke en gezonde, vrijetijdsbesteding in 
de vorm van watersport op de Greft zal er 
onherroepelijk toe leiden, dat de rust voor 
de vogels wordt verstoord, dat de moeras-
landen langs de randen als aanlegplaats en 
picknickplaats worden gebruikt met als ge
volg betreding en vervuiling, hetgeen boven
dien voor de rietsnijders en de voor de boe
zemkaden verantwoordelijke ingelanden een 
ongewenste zaak betekent. Ook de aanleg 
van een pad over de Zegveldse kade zou tot 
een zelfde gevolg leiden. Het is daarom van 
groot belang, dat het gebied van het boe
zemwater de Greft tussen de Lignekade en 
Vrije Haeck, inclusief de kaden en de aan-

Fig. 2. Boezemkade en smalle nes. 
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Fig. 3. Pleisterplaats van Watersnippen: rust en ruimte in de Kamerikse Nessen. 

grenzende graslanden tot over de weg Zeg-
vcld-Slikkendam, gevrijwaard blijft van dag-
recreatie, campings, enz. Zeil- of motor
jachten, die van de Oude Rijn naar de 
Kromme Mijdrecht varen, zijn aanvaard
baar, voorzover laatstgenoemde boten geen 
aanleiding geven tot het afkalven van de 
boezemkaden, en nergens aanleggen. 
Het is niet te verantwoorden een in land

schappelijk, botanisch, faunistisch en histo
risch opzicht voor de wetenschap en toege
paste wetenschap uitermate belangrijk ge
bied te gaan gebruiken voor de vrijetijds
besteding, in plaats van het als een unicum 
in het westen van ons land te ontzien en te 
behouden. Men zal er toch ook niet toe 
overgaan, het gothische raadhuis van Rouen 
als dancing te gebruiken, het Parijse Panthe-
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on als sporthal, of de gobelinserie „La dame 
a la licorne" uit te lenen voor een happe
ning? Even weinig verantwoord zou men het 
moeten achten, een der laatste relicten van 
het Middeleeuwse halfnatuurlijke landschap 
prijs te geven aan de destructieve werking 
van intensief bezoek. 

Er is ten noorden van het Woerdens Ver
laat langs de Kromme Mijdrecht een plan
ning mogelijk aan een breder water, dat èn 
vanuit de provincie Utrecht èn vanuit de 
provincie Zuidholland beter bereikbaar is. 
Moge de provinciegrens geen beletsel zijn 
voor een visie, die getuigt van de zorg voor 
het behoud van zoveel mogelijk natuurlijke 
rijkdom, en dus voor het behoud van de 
rust en stabiliteit van het daartoe noodza
kelijke milieu. 

Het landgoed Duin en Kruidberg is een 
duingebied in Noordholland, gelegen ten 
noordwesten van Haarlem, Het 445 ha gro
te terrein is 4,5 km lang en varieert in 
breedte van 1 tot 1,25 km. Aan de oostzij
de wordt het begrensd door weilanden 
(waarachter de spoorlijn Haarlem-Beverwijk 
en het dorp Santpoort-Noord), aan de zuid
zijde door het nationale park „De Kenne-
merduinen" en voor een klein gedeelte door 
het terrein van het Provinciale Zieker huis 
te Santpoort-Zuid. Aan de noordzijde van 
Duin en Kruidberg bevindt zich het „Mid
den Heerenduin" (344 ha) en tenslotte aan 
de westzijde de laatste duinenrij („Rijnlands 
onvrije duinen") en de Noordzee (fig. 1). 

Fig. 4. Th. van den Bosch, vlindervriend, 
maait schraalland en zeggenmoerassen met 
de zeis! 

Eigenares van het landgoed is de familie 
Cremer; administrateur: Herengracht 495, 
Amsterdam. Het gebied is uitsluitend te be
treden wanneer men in het bezit is van een 
jaarkaart. In het binnenduin staan hier en 
daar enkele woningen, waarin onder andere 
enige boswachters wonen. Het huis „Duin 
en Kruidberg" (zie fig. 1) is al jaren in ge
bruik als hotel. 
Beschouwt men de ligging van het land
goed dan ziet men dat het de verbinding 
vormt tussen het polderland en de Noord
zee. Het landgoed is dan ook echt een 
„doorsnee"-stuk Nederlands duingebied. 
Hoewel Nederland bekend staat om de 
„blanke toppen zijner duinen", komen we in 
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