Meertje van Caprera
Het Meertje van Caprera ligt in een Natura 2000 gebied. De gemeente Bloemendaal heeft hier in
2016, samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie Noord-Holland, ca. 2640 m2
extra waterberging gerealiseerd met natuurvriendelijke oevers. Deze maatregelen komen voort uit
het waterplan Bloemendaal. De maatregelen zijn bedoeld om de knelpunten in het watersysteem
weg te nemen en het duinwater langer vast te houden. Het meertje van Caprera is het laagste punt
van de duinvallei tussen het Halve Maantje en de ruïne van Brederode. Het bijzondere karakter van
het meertje van Caprera is versterkt door de hockeyvelden aan het zicht te onttrekken met
grondwallen van de vrijgekomen grond.
De geschiedenis
Het Meertje van Caprera maakt onderdeel uit van een reeks duinmeertjes op de oude strandvlakte
en is vermoedelijk ruim 800 jaar oud. Het is ontstaan uit een duinbron in het drassige veen ten
westen van de hoger gelegen duinen en wordt door helder kwelwater gevoed. Al op een kaart uit
1599 is te zien dat de grond rondom het meertje is ontgonnen tot een weiland met sloten. De
stroken die hierdoor in het weiland ontstonden worden werven genoemd. De naam werf duidt op
het bleken van linnen en garen. Samen met het schone duinwater en het florerende handelscentrum
van Haarlem in de buurt, vormden deze weilanden een ideaal gebied voor het wassen en bleken van
textiel. Tegenwoordig vormen het meertje en de duinrel (beek) een moerasachtig gebied waar veel
vogels en vleermuizen op afkomen. Het is een van de zeldzame locaties in Nederland waar een
ongeschonden relatie is tussen de duinen en de binnenduinrand. Het is daarmee van grote
landschappelijke waarde.
Natuurwaarde
Het meertje van Caprera is een ideale omgeving voor vleermuizen, omdat er voldoende
schuilplaatsen zijn in oude bomen en ze voldoende voedsel kunnen vinden langs de bosrand en
boven het water. In de bossen naast het meertje leven in ieder geval vijf beschermde
vleermuizensoorten. In de oude holle bomen worden vaak boommarters aangetroffen met hun
jongen. Ook voor veel vogels is het meertje van Caprera en zijn omgeving een belangrijk leefgebied.
In en rond het meertje worden veel amfibieën aangetroffen. Op de Brederodelaan werden veel
padden doodgereden, daarom heeft de gemeente Bloemendaal paddentunnels onder de weg
aangelegd. Langs de bosrand wordt de hazelworm aangetroffen en op zonnige plekken kan de
zandhagedis worden gezien.
Financieel mede mogelijk gemaakt door:

