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Inleiding
Veldnamen zijn een oeroud middel in de communicatie tussen 
mensen om een plaats aan te duiden. Veel veldnamen zijn alleen 
maar mondeling overgeleverd, en niet of pas heel laat in gedrukte 
vorm vastgelegd. Sommige kwamen, in al dan niet verhaspelde 
vorm, op kaarten terecht.
In 1990 publiceerde Jacques Schraag zijn onvolprezen werk 
‘Veldnamen van Texel’, waarin een massa veldnamen van 
landbouwgronden op het oude Texel wordt gepresenteerd. Het 
ging om namen die niet alleen mondeling overgeleverd waren 
maar ook opgeschreven in notariële aktes, nodig bij de verkoop 
of vererving van land. Daardoor was het voortbestaan van die 
veldnamen eigenlijk al gegarandeerd. Zowel de oppervlakte 
en de vorm van het perceel als de naam of namen waaronder 
het bekend was, zijn in deze aktes en in kaarten vereeuwigd. 
Ook al is het gros van deze percelen tijdens de ruilverkaveling 
onherkenbaar veranderd, ja compleet weggevaagd in hun oude 
vorm, de geschiedenis en de naam van die percelen liggen vast. 
Een geïnteresseerde kan ze altijd via een archief terugzoeken. 
Dat heeft Schraag op grondige wijze gedaan, en iedere 
belangstellende kan er vandaag de dag via zijn boek kennis van 
nemen.
Hoe totaal anders ligt dit met veldnamen in de duinen! Slechts 
een klein deel daarvan is op kaarten terecht gekomen. Daarbij 
moet worden aangetekend dat ze nogal eens op een verkeerde 
plaats terecht kwamen, of dat de naam verkeerd, in een 
verbasterde vorm, door de kaartmakers overgenomen werd.
Veruit de meeste veldnamen in de duinen bestonden alleen 
in de hoofden van de gebruikers van die namen:duinboeren, 
jutters, stropers, helmplanters, jagers, vogelwachters en 
andere Texelaars. In de loop van de vorige eeuw nam het aantal 
duinboeren drastisch af, het eerst in het duingebied tussen De 
Koog en het Jan Ayeslag. Dit had met de bebossing te maken, 
waardoor de verpachting van grote stukken duin en Mient 
beëindigd werd. Verder werd de toegang tot het duin onder 
invloed van de natuurbescherming en het sterk groeiende 
toerisme meer en meer beperkt. Zo werd de kring van gebruikers 
van veldnamen kleiner. Namen begonnen in de vergetelheid te 
raken, en stierven met hun gebruikers uit. De enige manier om 
dat tij te keren, is het vastleggen van de namen op kaarten en in 
lijsten.
De eerste die een begin heeft gemaakt met het te boek stellen 
van de veldnamen in de duinen en het bos, was onze oud-
collega boswachter, wijlen Dirk van der Vliet. Hij stelde rond 
1970 de eerste lijst op. Deze lijst, opgenomen in het beheersplan 
1973-1983 van Staatsbosbeheer Texel, was nog niet volledig, 
maar het is wel zeker dat Dirk met name voor het al genoemde 
‘middenstuk’ van de duinen nog juist op tijd was om veel 
veldnamen voor de vergetelheid te behoeden. Op dat werk 
hebben wij later voortgebouwd bij de samenstelling van de lijst 
in het beheersplan 1983-1993. In meer recente tijd hebben we 
deze lijst nog uitgebreid, en de resultaten vindt u hieronder.

Werkwijze 
Dit overzicht is geen wetenschappelijk werkstuk, waaraan 
uitgebreid onderzoek in archieven vooraf is gegaan. Slechts in 
beperkte mate hebben wij het archief van Staatsbosbeheer en 
het archief van de Texelse Courant geraadpleegd. Ook van oude 

kaarten hebben wij maar beperkt gebruik gemaakt. Dan ging het 
meestal om oude kaarten in de boeken van Schoorl en anderen, 
in enkele gevallen om losse kaarten. Hiervoor wordt verwezen 
naar de literatuurlijst en naar de bronnen.
De archieven die wij wél uitgebreid bezocht hebben, waren 
levende archieven, namelijk een aantal oude duinboeren en 
vogelwachters. Hun namen vindt u vermeld in de bronnen. Uit 
hun mond konden namen opgetekend worden die sowieso in 
geen enkel papieren archief te vinden zouden zijn geweest.
Hiermee willen we geenszins het nut van onderzoek in archieven 
bagatelliseren. Het zou heel goed zijn als iemand te zijner tijd 
ook de namen op oude kaarten van het Texelse duingebied zou 
inventariseren en te boek stellen. Maar onze inventarisatie 
is primair gericht op het vastleggen van nog bestaande, 
daadwerkelijk door de plaatselijke mensen gebruikte veldnamen.
Dat gebeurde omstreeks 1982, toen Staatsbosbeheer bezig was 
om een nieuw beheersplan voor de Texelse duinen op te stellen. 
In het kader daarvan leek het ons nuttig om zoveel mogelijk 
veldnamen te noteren en op kaart te zetten. De kaarten en 
bijbehorende lijsten met namen hebben jaren in het archief van 
Staatsbosbeheer gelegen. Tijdens het werk aan het boek over 
Texel in de serie ‘Duinen en Mensen’ kwamen deze gegevens 
boven tafel, omdat er een paragraaf over veldnamen in het boek 
zou worden opgenomen. Toen bleek hoeveel materiaal er al 
beschikbaar is, kwam redacteur Rolf Roos met de suggestie om 
deze gegevens als een aparte publicatie uit te brengen. Met dit 
boekje als resultaat.
Ten aanzien van de veldnamen die mensen ons wisten te noemen 
hebben wij naar zo groot mogelijke volledigheid gestreefd. 
Niettemin is het wel zeker dat er reeds de nodige veldnamen in 
vergetelheid zijn geraakt, voordat van der Vliet en wij ze konden 
optekenen. Men hoeft slechts in het duin te kijken naar bepaalde 
markante duinen, duinpannen of valleien waarvan we nu geen 
naam weten, maar die vroeger vast en zeker een naam hadden. 
Wat betreft oude namen op kaarten geven wij niet meer dan een 
kleine greep uit wat wij op een aantal kaarten tegen kwamen.

Presentatie van de gegevens
De namen zijn verwerkt in een 15-tal lijsten per gebiedseenheid. 
De gebieden zijn globaal van noord naar zuid gerangschikt. De 
locatie van de veldnamen is in dit rapport te vinden op de 13 
kaarten. Wanneer het om een vrij grote locatie ging, bijv. een 
duinvallei als de Geul, is de naam op de kaart over of midden in 
dat gebied geplaatst. Veel te benoemen plekken waren echter 
dermate klein of smal, bijv. een enkele duintop of een pad, 
dat dit niet mogelijk was. In al die gevallen is de eerste letter 
van de naam juist rechts van het object in kwestie geplaatst. 
Oude namen die op kaarten zijn aangetroffen, maar niet meer 
worden gebruikt en sommige alternatieve namen zijn in kleine 
letter weergegeven. Enkele namen op plaatsen waar al veel 
namen afgedrukt stonden, bijv. in het Grote Vlak, konden niet 
op de kaart verwerkt worden. Die uitzonderingen worden in de 
tekst wel vermeld en daar wordt aangegeven op welke plek ze 
betrekking hebben. Kortom: alle namen op de kaarten zijn dus 
terug te vinden in de tekst, maar het omgekeerde is niet altijd het 
geval.
Op de verschillende typen veldnamen, bijv. namen die betrekking 
hebben op personen of kustvorming of plantengroei etc. gaan 
we hier niet nader in. Dat hebben we recentelijk al gedaan in 

Uitsnede uit de topografische kaart (begin 20e eeuw) van de duinen ten westen van Den Hoorn, 
vgl. kaart 9 en 10.
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een artikel in het Tijdschrift van de Historische Vereniging Texel 
(Bruin et al. 2012).

Enkele aspecten van veldnamen
Wie zich gaat verdiepen in veldnamen loopt al gauw tegen een 
aantal merkwaardigheden, problemen en inconsequenties op. 
In het ideale geval – althans voor iemand die graag ‘recht in de 
leer’ is – is duidelijk wát een veldnaam betekent, wáár de naam 
vandaan komt, en op welke plaats hij precies betrekking heeft. 
En liefst moet alles wat dit betreft ook voor eeuwig bij het oude 
blijven. De praktijk blijkt helaas aanzienlijk weerbarstiger te zijn. 
Namen kunnen verbasteren, door nieuwe namen vervangen 
worden, van betekenis of inhoud veranderen, van plaats 
veranderen, andere namen gaan overlappen en – uiteraard – 
helemaal verdwijnen. En tenslotte kan de plaats waarop een 
naam betrekking heeft door kustafslag of bebouwing simpelweg 
van de kaart verdwijnen.
Er zijn dus allerlei redenen waardoor er veranderingen optreden 
ten aanzien van veldnamen. Hieronder zullen we er kort een 
aantal aanstippen en van Texelse voorbeelden vergezeld laten 
gaan.

Namen die van plaats veranderen
Dit verschijnsel zien we vooral optreden op plaatsen die door 
duinvorming of -vervorming van aard of omvang veranderen. 
Het mooiste voorbeeld is de Hors. Ooit was dit de naam van 
een zandplaat voor de Texelse zuidkust. Toen die plaat rond 
1740 met het Texelse strand verheelde, werd de Hors de naam 
waarmee het brede strand aan Texels zuid- en zuidwestkust 
werd aangeduid. Let wel: ongeacht de vraag hoe die Hors precies 
begrensd was. Vorm en omvang van de Hors zijn in de loop der 
eeuwen namelijk sterk veranderd. Rond 1850 had de Hors haar 
meest westelijke uitbreiding bereikt, tussen de strandpalen 
10 en 11. De toenmalige Hors strekte zich bijna twee kilometer 
westelijk uit van het huidige meest westelijke punt van het 
eiland! Op de Hors ontstonden tal van duinrichels en valleien. 
Al die plaatsen verloren de naam Hors en kregen eigen namen, 
zoals de Kreeftepolder en de Horspolders. Kortom: de Hors is 
het brede strand aan de zuidkant van het eiland, maar waar dat 
strand precies lag en hoe ver het zich in een bepaalde richting 
uitstrekte, dat verschilde van tijd tot tijd.
Een ander voorbeeld is de naam Karhoek. Op de oudste ons 
bekende kaart waarop deze voorkomt, een kaart van Melchior 
Bolstra uit 1760 staat de naam aangegeven op een plek die zich 
honderden meters westelijk bevond van het gebied dat nu al 
weer bijna tweehonderd jaar als de Karhoek bekend staat. Met 
de (ver)vorming van deze omgeving is de naam in oostwaartse 
richting meeverhuisd.

Namen die op een groter gebied betrekking krijgen
Het is bekend dat sommige veldnamen in de loop der tijd gebruikt 
worden voor een groter gebied dan waar ze oorspronkelijk 
betrekking op hadden. Een goed voorbeeld is de naam Holland 
voor Nederland. Strikt genomen beslaat Holland alleen het 
gebied van de provincies Noord en Zuid-Holland, maar iedereen 
begrijpt dat in de zin ‘ik woon in Holland’ Nederland, en niet 
die twee provincies bedoeld worden. Zoiets wordt taalkundig 
aangeduid als een ‘pars pro toto’, oftewel ‘een deel voor het 
geheel’.

In de Texelse duinen kregen de namen van de Muy en de Slufter 
bij de Texelaars al vrij snel betrekking op een groter gebied. 
Iemand die ging bramen zoeken ‘in de Muy’ bedoelde daar zeker 
niet alleen de Muy, dus de vallei van de Binnen-Muy, mee. En 
iemand die ging wandelen of jutten ‘in de Slufter’ doelde op een 
veel groter gebied dan alleen de kreek die de Sluftervlakte met de 
Noordzee verbindt.
Toen Staatsbosbeheer het duingebied in de loop van de vorige 
eeuw in bepaalde reservaten ging verdelen, ontstond de behoefte 
om die reservaten aan te duiden met een naam, die meestal 
was afgeleid van een deel van het aldus begrensde gebied. Voor 
de reservaten de Muy en de Slufter lagen de namen al voor de 
hand. Het noordelijke duingebied werd aanvankelijk De Krim 
genoemd, maar later van de meer historisch verantwoorde, want 
oudere en meer originele, naam Eierlandse Duinen voorzien. 
(NB de naam De Krim was in dit geval trouwens ook al weer 
een ‘pars pro toto’). In het zuidelijke duingebied ging men de 
namen de Geul en de Bollekamer gebruiken om respectievelijk 
de duinen ten zuiden van het Hoornderslag en de duinen tussen 
het Hoornderslag en het Jan Ayeslag aan te duiden. 

Namen die op een steeds kleiner gebied van toepassing raken
Het omgekeerde van het bovenstaande, dus het verschijnsel dat 
het gebied waarop een naam betrekking heeft steeds kleiner 
wordt, komt ook voor. In de Texelse duinen is de naam ‘de Vlakte’ 
hiervan een goed voorbeeld. Oorspronkelijk, in de 17e en 18e 
eeuw, was die naam van toepassing op de hele open, slechts door 
enkele losse duingroepjes van de Noordzee gescheiden vlakte ten 
westen van de Zanddijk die Eierland en Texel verbond. Dus het 
hele huidige gebied van de Slufter en de Nederlanden. Naarmate 
de aanleg van stuifdijken en de daarop volgende cultivering van 
de kwelder vorderde, kwamen overal lokale namen in gebruik. 
Tenslotte was de naam alleen nog van toepassing op wat later 
de Muyvlakte en de Lage of Zilte Vlakte is gaan heten. Precies 
hetzelfde is te zien bij de Vlakte die ooit het grootste deel van het 
gebied dat nu het Zwanenwater wordt genoemd besloeg. Daar is 
de naam uiteindelijk alleen nog van toepassing gebleven op het 
hooiland ten westen van het Eerste Water (van Lunsen 2011).
Ook de naam van het huidige reservaat de Westerduinen, het 
open duingebied tussen Jan Ayeslag en Westerslag, is een typisch 
voorbeeld van ‘krimp’. Ooit waren de Westerduinen de duinen 
die bij het dorp de Westen hoorden. Hoewel de exacte vroegere 
begrenzing niet meer bekend is, is wel duidelijk dat de huidige 
Westerduinen slechts een schamel overblijfsel zijn. Grote delen 
gingen door kustafslag verloren en het binnendeel werd geheel 
bebost en kreeg de naam De Dennen. 

Namen die op meerdere plaatsen voorkomen
Niet alleen op Texel komt een dorp Den Hoorn voor, maar ook bij 
Delft en in Groningen. Op kleinere schaal, in ons geval het Texelse 
duingebied, zien we hetzelfde. Zo is er een Dorenvlakkie in het 
Grote Vlak, één in de Westerduinen en één in de Slufter. En een 
Rietvlakkie in het Duinpark en in de Slufterbollen. Er waren zelfs 
twee Engelse Kerkhoven, één in de duinen nabij het Pompevlak 
en één in de Eierlandse Duinen! Zo lang zulke plaatsen maar niet 
te dicht bij elkaar liggen, hoeft dit geen verwarring te geven.

Fouten in de spelling van namen.
Op allerlei kaarten kan men namen tegenkomen die onjuist zijn 

gespeld of verhaspeld zijn. Hetzij doordat de mensen die het 
veldwerk voor de kaart uitvoerden de lokale personen van wie ze 
de naam hoorden niet goed hebben verstaan of begrepen, hetzij 
door drukkers die iets dat ze niet begrepen herinterpreteerden 
tot iets dat hen wel logisch leek. 
Sieboesnollen veranderde zo in Siborsnollen en 
zelfs in Kieboesnollen! De Korhoek veranderde in de 
verpachtingsvoorwaarden uit 1896 in ‘het buitenveld De 
Koekoek’, kennelijk omdat de drukker het woord Korhoek niet 
kon plaatsen.
Zelfs in het boek van Schraag (1990) komt zo’n fout voor, waar 
Trompenol is veranderd in Trompenaal, kennelijk met het 
nabijgelegen gebied de Naal in het achterhoofd. Dit is niet als 
kritiek op Schraags werk bedoeld, maar het is een goed voorbeeld 
dat aangeeft dat zelfs de beste breister wel eens een steek kan 
laten vallen. Het probleem met dit soort fouten is, dat ze, als ze 
eenmaal in drukvorm verschenen zijn, een bijzonder hardnekkig 
leven kunnen leiden. Het is dan zaak om ze zoveel mogelijk ook 
weer in drukvorm te corrigeren. Wij hebben dat in onze lijsten op 
diverse plaatsen gedaan.

Fouten in de plaatsing van namen op kaarten
Soms zijn namen op een verkeerde plaats gezet. Ook dit kan 
het gevolg zijn van misverstanden of slordigheden. Op de 
Topografische Kaart staat bijv. de naam Westerduinen midden 
in het Bollekamergebied! De beheerskaart van Staatsbosbeheer 
uit 1970 bevat heel wat foute lokaliseringen van namen, zie 
hiervoor bijv. de bespreking van de namen Pieter Rozenvlak en 
Mavevlak in het Bollekamergebied. Ook op oudere kaarten staan 
namen geregeld verkeerd aangegeven. Ook hier geldt dat alleen 
gedrukte correcties helpen om de zaken recht te zetten.

Fouten in ons eigen werk!
Tenslotte: we zijn ons er, juist vanwege het bovenstaande, terdege 
van bewust dat ook in onze lijsten en kaarten vast en zeker fouten 
zijn geslopen. Wij roepen de lezer bij deze dan ook op om ons 
van aangetroffen fouten of onvolledigheden in ons werk op 
de hoogte te stellen. Daar kan dan aantekening van gemaakt 
worden en bij gelegenheid kan iets gerectificeerd worden.

Dankwoord
Onze dank gaat in de eerste plaats uit naar het Cultuurfonds 
Noord-Holland en het Texelfonds, die met een financiële bijdrage 
de uitgave van dit boekje voor een gunstige prijs mogelijk 
hebben gemaakt. Verder zijn wij veel dank verschuldigd aan 
de mensen die ons, in het verleden dan wel recentelijk, tijdens 
interviews van waardevolle informatie hebben voorzien. Een 
aantal van deze duinboeren en Staatsbosbeheerders is inmiddels 
overleden, maar hun namen en die van anderen kunt u in de 
bronnen vinden. Tenslotte danken wij Frits David Zeiler, die een 
eerste concept van de tekst kritisch doornam.

Kees Bruin en Erik van der Spek
september 2012

Korte verklarende woordenlijst
Bol. Een meestal wat afzonderlijk liggend duin in een overigens 
vrij lage en vlakke omgeving. Bijv de Palenbol in de Slufter. 
In meervoud duidt het op een aparte duingroep, bijv. de 
Slufterbollen.
Glop. Op Texel is een glop een steeg in de bebouwde kom, maar 
in het geval van het Mienterglop slaat het op een smal weggetje 
buiten de bebouwde kom.
Hok. Op Texel is dit een in cultuur gebracht stukje duinvallei, 
meestal van vrij geringe afmetingen. Een hok werd standaard 
omgeven door tuinwallen waarop als veekering, en tegen 
konijnen, afgehakte duindoorntakken werden geplaatst. Zulke 
‘hokkies’ werden gebruikt om aardappelen of eventueel wat 
groenten te verbouwen. In de vorige eeuw werd er lokaal ook 
bollenteelt in bedreven. Zie bijv. het Hokkie van Theus.
Hoorn. Net als elders betekent hoorn, horn of hooren zoveel 
als ‘hoek’. Soms is het van toepassing op een terrein op een 
vloedhaak, zoals Oude Hoorn of het Horntje. In een ander geval 
slaat het op een uithoek, bijv de Hoorn bij het Alloo.
Koog. In het gehele kustgebied vanaf het IJ tot in Denemarken 
betekent dit woord ‘aandijking’ of ‘polder’. Op Texel wordt het 
ook veel gebruikt als perceelsaanduiding, wat uitzonderlijk is.
Nol. Op het vasteland wordt het begrip nol vooral gebruikt om 
er lage, afgeronde duintjes mee aan te duiden en spreekt men 
van een ‘nollenlandschap’. Op Texel betekent nol gewoon duin, 
zonder enige betekenis voor de afmeting van dat duin. Die kan 
dus gering zijn, maar meestal is het juist een hoog duin, bijv. 
Kapenol, Bertusnol etc. De duinen als geheel, als landschap dus, 
worden aangeduid als ‘de nollen’.
Slag. Een slag is een pad door de duinen, meestal in de richting 
van het strand. Vroeger waren het – uiteraard – allemaal 
zandpaden. In de Eierlandse Duinen ligt ’t Slagh, dat een soort 
natuurlijke pas in het duin vormde. Later werd dit ook een echt 
pad.
Vlak. Volgens de veldnamenexpert Rob Rentenaar is dit woord in 
de vastelandsduinen in de loop van de 19e en 20e eeuw in zwang 
gekomen ten koste van het oudere woord ‘veld’. Op Texel is de 
naam veld, voor zover bekend, nooit gebruikt in het duingebied. 
Hier heten valleien van oudsher al ‘vlak’, waarvan u in de lijst 
talloze voorbeelden kunt vinden. Een vlak kan zowel een 
gecultiveerde als een ‘wilde’ vallei zijn. Op de andere eilanden 
komt ‘vlak‘ niet voor. Op Vlieland wordt gesproken van vallei, op 
Terschelling van ‘plak’, op Schiermonnikoog van ‘glop’.
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De Eierlandse Duinen
De Eierlandse Duinen zijn de duinen ten noorden van de Krimweg. Historisch 
gezien vallen ook de duinen in het noorden van De Slufter en rond de Hanenplas 
hieronder. Ze zijn in de middeleeuwen ontstaan op het eiland Eierland, dat in 
1629-1630 via de Zanddijk verbonden werd met Texel. KAART 1 en 2.

’t Buitenveld. De kwelder ten oosten van de Zanddijk en de 
Eierlandse Duinen. Door inpoldering is hier in 1835 de polder 
Eierland ontstaan. Het Buitenveld lag buitendijks, vandaar de 
naam. Het gehele Buitenveld werd in twee grote percelen verpacht 
aan duinboeren. Het noordelijke perceel viel tot in de 18e eeuw 
onder het Eierlandse Huis, daarna onder het Zanddijkshuis. Het 
zuidelijke stuk viel onder boerderij de Quelder.
Bossie van Koorn. Een espenbosje in de Eierlandse Duinen, 
vernoemd naar pachter Gerrit Koorn.
Corps de Guardenollen (Schoorl,1999). Deze naam is 
vermoedelijk verbasterd tot Cortegaartsnollen. Een Corps de 
Guarde was een bewakingseenheid soldaten. Mogelijk bevond 
zich tijdens een van de Engelse Oorlogen (17e/18e eeuw) een 
wachtpost op Eierland. Door een stuifdijk verbonden met het 
Eierlandse duin. Deze brak nogal eens door.
Droge Vallei. Een vrij hoog gelegen en daardoor droge vallei ten 
zuiden van de Lemoensberg. 
Duinen van Jochems. Duingebied ten oosten van Sebastopol, 
vernoemd naar de voormalige eigenaar. Het is één van de weinige 
stukken duin op Texel die in particulier bezit zijn.
Eierland. Tot 1630 een afzonderlijk eiland, toen bestaand uit een 
aantal losse duincomplexen die in dat jaar met stuifdijken aan 
elkaar en via de Zanddijk aan Texel zijn verbonden. Ooit strekte 
Eierland zich veel verder in westelijke en noordelijke richting 
uit dan nu. Eierland bevatte kolonies van meeuwen en sterns. 
De beheerder van het eiland (de ‘kastelein’) en zijn knechts 
verzamelden veel eieren die verkocht werden aan bakkers en 
verscheept werden naar Amsterdam.
Eierlandse Buiten Duinen. Dit waren de zeeduinen ten 
noorden van de Grote Slufter.
Eierlandse Duinen. De duinen ten noorden van de Krimweg, 
ook aangeduid met de naam de Krim of de Krimduinen. Eigenlijk 
horen ook de duinen in het noorden van De Slufter en rond de 
Hanenplas hieronder.
Eierlandse Huis ook: Gemeenlandshuis. Het Eierlandse Huis is 
gesticht door de Staten van Holland in 1649. De pachter (kastelein) 
mocht tot Sint Jan eieren rapen. In 1901 is het gebouw verbrand, 
waarna het in 1902 ca 150m oostelijker weer is opgebouwd. In 
1945 tijdens de Russenoorlog verwoest, in 1946 gesloopt.
Eierlandse Gat. Het zeegat dat is ontstaan na de splitsing van 
Vlieland en Eierland rond 1350. Het gat lag eerst noordelijker en 
is in het verleden ook wel Vlielandergat genoemd. 
Engelina (Reij et al 1998). In 1873 de naam van een boerderij ten 
noorden van de vuurtoren, die vernoemd was naar de dochter 
van J.J. Brans. De boerderij is in 1898 gesloopt.
Engelsche Kerkhof. Een plek in de duinen ten noorden van Paal 
33, inmiddels verdwenen door kustafslag. Volgens Deuzeman 
(1897) zijn hier Engelse matrozen begraven van de vloot die 
tijdens de dubbele eb van 1672 er niet in slaagde te landen. In april 
1905 berichtte de Texelse Courant echter dat er op het Engelsche 
Kerkhof, dat op dat moment werd afgegraven door de opzichter 
van de polder Eierland, diverse zilveren Engelse munten, onder 

meer van Charles II en koningin Anna (1702-1714) tevoorschijn 
waren gekomen. Dit roept de vraag op of Deuzemans verhaal 
klopt. In ieder geval blijkt eruit dat het kerkhof (ook) gebruikt is 
in de 18e eeuw, ruim na 1672. Zie ook het Engelse Kerkhof in De 
Geul.
Enniapaadje. Wandelpad door de Eierlandse Duinen 
dat genoemd is naar de Ennia, de vroegere eigenaar van 
recreatieterrein de Sluftervallei. Op oude kaarten heette dit ’t 
Slagh.
Grote Vallei. Grootste vallei in de Eierlandse Duinen, 
oorspronkelijk onderdeel van de Slufter. Tijdens de 
watersnoodramp van 1953 stond hier voor het laatst zeewater.
Heerenthals. Boerderij uit 1842, genoemd naar een plaats bij 
Antwerpen. Twee van de aandeelhouders in (o.a.) deze boerderij 
waren Belgen. Nu staat Graaf Schildersbedrijf op deze locatie.
Kippenland. Een in cultuur gebracht deel van de Grote Vallei 
waar kippen gehouden werden.
Kleine Bossie. Klein espenbosje aan de zuidrand van de Grote 
Vallei.
Kraaiheidevlak. Aanduiding van een zijlob van de Grote Vallei 
met veel kraaiheide. Deze soort is, net als struikhei en dophei, 
zeldzaam in de Eierlandse Duinen, anders dan in meeste andere 
duingebieden op Texel.
De Krim. Naam van een nog steeds bestaande boerderij aan de 
Krimweg uit 1845, gebouwd door P.D. Bakker. De naam raakte 
later in zwang voor het hele gebied van de Eierlandse Duinen. De 
Krim lag afgelegen, net als het gebied waar in de periode van de 
naamgeving de Krimoorlog (1853-1856) woedde.
Krimbos. Als recreatiebos aangelegd om te zorgen dat 
bungalowpark ‘De Krim’ kon uitbreiden zonder dat de duinen 
overbelast zouden raken door een toenemend bezoekersaantal. 
Het Oude Krimbos is het oudste deel van dit bos. Het overgrote 
deel van het bos is in de jaren 1980 aangelegd.
Krimduinen ook de Krim. Dit was een alternatieve naam 
voor de Eierlandse Duinen, afgeleid van boerderij de Krim. 
De naam ‘Eierlandse Duinen‘ was het oudst en is daarom door 
Staatsbosbeheer in de jaren 70 weer in ere hersteld en nu 
algemeen in gebruik.
Krimvallei. Vóór de inpoldering van de polder Eierland lag 
hier een duinvallei, die open lag naar het Buitenveld. Deze is in 
cultuur gebracht als weiland, en heet nu het Landje van de Krim, 
naar de boerderij die er tegenover ligt.
Krimweg ook het Krimslag. Dit is de weg die vanaf De Cocksdorp 
langs boerderij De Krim naar het strand loopt. Deze weg heette 
tot 1973 de Duinweg. In de Tweede Wereldoorlog is dit slag 
verlengd en verhard om de Noordbatterij bereikbaar te maken.
Laaghlantse Duynen (Schoorl 1999). Deze in onbruik geraakte 
naam betrof de hoge duinen ten oosten van de Grote Vallei.
Landje van Boon. De laatste pachter van deze oude 
cultuurlandjes was A. Boon.
Landje van de (Oude) Krim. In cultuur gebracht deel van de 
Krimvallei.
Landjes van Sebastopol. In de grote, in cultuur gebracht vallei 
in het noorden van de Eierlandse Duinen liggen deze graslanden, 
die vroeger bij boerderij Sebastopol hoorden.
Lammersduinen (Schoorl 1999). Dit was de oude naam van het 
oostelijk deel duinen van Jochems.
Lemoensberg. Hoogste duin in de Eierlandse Duinen. 

Limoenkruid is een oude Texelse naam voor het lamsoor dat ooit 
op de kwelder rond dit duin groeide. Alternatieve verklaring: 
lemoen zou een verbastering zijn van lamoen, een dissel met 
twee armen voor één paard. De naam zou dan oorspronkelijk 
gegolden hebben voor het ‘lamoenvormige’ (iets gebogen 
lopende) gebied rond de de Droge Vallei dat vóór de aanleg van 
een stuifdijk in het westen open lag naar zee.
Mandenvallei. Oorspronkelijk was dit één grote vallei, die 
door met kustafslag samenhangende overstuiving is opgedeeld 
in de Grote Mandenvallei en de Kleine Mandenvallei. Vòòr 
1940, toen er nog geen grote kustafslag plaatsvond, liep de 
Mandenvallei noordwaarts door tot voorbij de vuurtoren. De 
Mandenvallei had zeker tot 1880 regelmatig een open verbinding 
met zee.
Meeuweduinen, van Mieuduynen (Schoorl 1999). Dit was een 
onderdeel van de Eierlandse Duinen nabij boerderij De Krim. Een 
deel van de eieren die de Eierlandse Duinen hun naam gaven zal 
hier vandaan zijn gekomen.
Meinderdina (Reij et al. 1998). Boerderij gebouwd in 1857 door 
A.H. Zaagman. Later kreeg hij de naam Sebastopol.
Middenrif. De hoge duinrug tussen de Grote Vallei en de Vallei 
van Lammert.
Moskou (Reij et al. 1998). De voormalige boerderij aan de 
zuidrand van het Buitenveld. Ook deze boerderij werd in de 
Russenoorlog kapotgeschoten. De resten zijn in 1946 gesloopt.
Het Nonnenklooster. Een door de bezetters in 1940-45 
gebouwde schuur die als bordeel werd gebruikt. Het gebouw is 
later overgenomen door duinboer G.P. Koorn en enkele jaren 
terug gesloopt.
Nova Vita (Paagman). De in 1933 door R. Kal geopende kiosk bij 
de vuurtoren.
Nova Zembla (Reij et al. 1998). De boerderij op de Tuintjes van 
Pals, door C.C. Boon in 1832 gebouwd en in 1913 opgeheven. Ook 
(1873): Sumatra. Beide namen weerspiegelen de afgelegenheid 
van de plek.
Robbenjager. Camping op de plek waar vroeger het Eierlandse 
Huis stond. De naam verwijst naar jagers die vroeger op de 
noordpunt van Texel op zeehonden jaagden.
Roggesloot, ingepolderde wadkreek, vermoedelijk vernoemd 
naar de rog. Eerder Auegat (Schoorl 1999).
Rozenkransjesvlak. Valleitje dat recent haar naam kreeg van 
vogelwachters, omdat er veel Rozenkransjes langs de duinhelling 
groeien.
Ruyge duynen (Schoorl 1999). Oude naam voor het duincomplex 
waarop nu o.a. de vuurtoren staat.
Ruigehoek. Kopjesduinengebied aan de rand van de polder 
Eierland.
Schulpenduin (Schoorl 1999). Veldnaam van een verdwenen 
zuidoostelijke uitloper van de (eveneens verdwenen) 
Vlielandernollen. Schulpen betekent schelpen.
Sebastopol. Boerderij uit de 19e eeuw in het noorden van 
de Eierlandse duinen, die in 1945 tijdens de Russenoorlog is 
verwoest. De huidige woning is enige tijd een dienstwoning van 
Staatsbosbeheer geweest. Sebastopol is de voornaamste stad van 
de (echte) Krim. Eerder heette deze boerderij Meinderdina.
’t Slagh. Oude naam van het slag dat zuidelijk van de Lemoensberg 
richting het strand loopt. De naam komt al voor op een kaart uit 
1629 (Schoorl 1999). Tegenwoordig heet dit het Enniapaadje.

Slenk. Een langgerekt, laaggelegen maar wel droog terreindeel 
ten zuidwesten van de Landjes van Sebastopol.
Steng (Schoorl 1999). Op dit duin stond ooit een ‘steng’, een 
baken, dat in 1899 is opgeruimd.
Stengweg. In deze naam leeft de herinnering aan de Steng voort.
Sumatra . Ooit de naam van boerderij Nova Zembla.
Torentuintjes. De voormalige volkstuinen van de 
vuurtorenwachters.
Tuintjes van Pals ook Tuintjes van Boompals. Deze percelen 
werden gepacht door Rens Pals die hier tot ongeveer 1910 op de 
boerderij Nova Zembla woonde.
Vallei van Lammert. Door kustafslag is deze vallei nabij Paal 28 
vrijwel verdwenen. Ze is genoemd naar Lammert de Waard die in 
de bunker op het parkeerterrein woonde. Oorspronkelijk was 
deze vallei één geheel met de Bunkervallei (zie onder de Slufter); 
het geheel werd toen de Vallei van Lammert genoemd. Lammert 
de Waard was jarenlang vogelwachter in de Slufter.
Veldzicht. In 1908 gebouwd als Molenzicht, na de sloop van de 
molen in 1920 is de naam veranderd.
Verlaten Hok. Oud, door tuinwallen omgeven en al lang geleden 
verlaten landje nabij Sebastopol.
Vijver van Jochems. Door de familie Jochems gegraven 
waterpartij in de Duinen van Jochems.
’t Visje. Plasje met de vorm van een vis aan de noordelijke 
waddendijk. Restant van een oude kreek. Het wordt omzoomd 
door riet en bloemrijke graslanden.
Vlielandernollen (Schoorl 1999). Duinen die ooit de uiterste 
noordoostpunt van het Eierland vormden en al lang geleden in 
zee zijn verdwenen.
Vuurtorenweg de oude weg naar de vuurtoren. Nu gaat het 
meeste verkeer naar de toren via het verlengde van de Stengweg.
Waag (Paagman). Gebied achter het Eierlandse Huis dat door 
kustafslag in 1934 regelmatig onder water kwam te staan. De 
oorsprong van de naam is niet bekend.
Walvisduin (Schoorl 1999). Een verloren gegaan duin ten westen 
van de Vlielandernollen.
Wassenaar. Polder uit 1936/37 ontstaan door de aanleg van een 
inlaagdijk in de polder Eierland. De aanleg was nodig omdat in 
1926 de polder de Volharding ondergelopen was. Het gebied 
is vernoemd naar de nabijgelegen boerderij Wassenaar, die zo 
genoemd is toen N.W. van Egmond de boerderij in 1922 kocht. 
Zijn grootvader woonde in Wassenaar, op een boerderij van de 
baron van Katwijk van Wassenaar.
Witte Hoek. Oorspronkelijk gold deze naam alleen voor een 
duinterrein aan de oostelijke duinrand, later ook voor het hele 
aangrenzende deel van de polder Eierland. Vermoedelijk was 
hier vóór de inpoldering een strandje aan de wadkant van het 
Eierland.
Woutersduinen (Schoorl 1999). Een duingroep op het Buitenveld, 
waarschijnlijk dezelfde als het Wolthersduin (Paagman) waar de 
Eierlandsedijk in het noorden op uitkwam. Een restje van deze 
duinen is nog te vinden bij het Reddingsboothuis. Begin 18e 
eeuw is het door stuifdijken verbonden met Schulpenduin en 
Lammersduinen.
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De Slufter
Het gebied westelijk van de Zanddijk tussen het Mienterglop (bij De Koog) en de 
Eierlandse Duinen is opgedeeld in tweeën. De Slufter ofwel de Sluftervlakte is 
het noordelijke deel, dat onder invloed staat van de zee. Het heeft de Krimweg 
als noordgrens, de zuidelijke grens ligt ter hoogte van het Slufterdijkje. 
Oorspronkelijk werd de term ‘slufter’ gebruikt voor doorbraakgeulen vanuit 
de Noordzee. KAART 2 en 3.

Acht Bunder. Gecultiveerde vallei juist ten noorden van de 
Sluftervlakte, zo genoemd naar de oppervlakte (een bunder 
is een hectare). Ontgonnen als akkerland en later als weiland 
gebruikt. In 2011 is het gebied afgeplagd en is de verbinding met 
de Slufter hersteld.
Achterste Kreek. Gerekend vanaf de bewoonde wereld is dit de 
kreek die het verste van de Zanddijk af ligt. Het is vermoedelijk 
een overblijfsel van de Nieuwe Slufter (zie aldaar).
Achterste Plas. De plas die het verste van de Zanddijk af ligt.
Binnenbol. Aanduiding voor de Bol van Madura die binnen 
de familie Koorn, de pachters van de Slufter, in zwang was. In 
tegenstelling tot de Buitenbol lag deze binnen het door hen 
gepachte gebied.
Blinde Darm. Een duintje dat als een appendix aan de Lange 
Dam ’hangt’.
Blinde Kreek. Een stuk kreek tussen de Voorste Plas en de Bol 
van Dord, zonder duidelijke verbinding met de rest van de kreken 
in de Sluftervlakte.
Bol van Dord ook: Buitenbol. Duingroep in de Sluftervlakte aan 
de rand van de Zanddijk, ter hoogte van boerderij Dordrecht in 
de polder Eierland.
Bol van Madura ook: Binnenbol. Duin in de Sluftervlakte aan de 
rand van de Zanddijk, in dit geval ter hoogte van de voormalige 
boerderij Madura in de polder Eierland.
Bunkervallei. Westelijk van deze vallei lagen de inmiddels 
gesloopte of in zee verdwenen bunkers van de Noordbatterij, 
de noordelijkste kustverdedigingsstelling van de Duitse 
bezettingstroepen op Texel. De vallei is in 1944 met een waterkering 
afgesloten van de Sluftervlakte om de verdedigingsposten aan de 
landzijde van de batterij tegen zeewater te beschutten. In 2002 is 
de vallei weer voor zeewater toegankelijk gemaakt. Ook bekend 
als deel van de Vallei van Lammert (zie Eierlandse Duinen).
Buitenbol. Aanduiding voor de Bol van Dort binnen de familie 
Koorn. In tegenstelling tot de Binnenbol lag deze buiten het 
door hen gepachte gebied.
Buiten Slufter. Oude naam voor de Lange Damvallei.
Dikke Dam of Dikke Dijk. Deze naam is vooral binnen 
Rijkswaterstaat gehanteerd voor de Lange Dam.
Diepe Gat. Door Rijkswaterstaat uitgegraven deel van de 
Voorste Plas. Het vrijgekomen zand is gebruikt om de teen van de 
Zanddijk te versterken. 
Dijkje van Plevier. Tegenwoordig heet dit het Slufterdijkje. 
Deze naam komt van een opzichter van Rijkswaterstaat met de 
naam Plevier.
Dorenvlakkie. Valleitje vernoemd naar de duindoorns die er 
groeien.
Droge Kreek. In deze kreek staat alleen water bij (zeldzame) 
overstroming van het gebied.
Duintje van ’t Verdronken Schaap. De Sluftervlakte kan ook 

in het zomerhalfjaar, als er schapen weiden, onverwacht hoog 
onder water komen. Schapen die door de hoge vloed verrast 
worden, kunnen verdrinken. Dit duintje ontleent haar naam aan 
zo’n geval. Op zijn Texels: ’t dooie skeepe noltje.
Eiland. Een eilandje in het krekenstelsel van de Slufter.
Eyerlandsche weg. Oude naam van het slag langs de oostkant 
van de Zanddijk. Nu onder de straatnaam Zanddijk bekend en 
grotendeels fietspad.
Gemaaide Stuk. Alternatieve naam voor Groene Hoek uit de 
periode dat er regelmatig werd gehooid.
Gerstebol. Mogelijk is deze nol vroeger met gerstestro 
vastgelegd.
Geschoven Vallei. Deze vallei is in haar huidige vorm ontstaan 
door het vergraven van duintjes en de oorspronkelijke 
valleibodem om de zeewering ten oosten ervan aan de 
Deltawetnormen te laten voldoen.
Groene Hoek. Deze vallei was tot 2002, het jaar waarin hij werd 
afgeplagd en weer voor zeewater toegankelijk werd gemaakt, een 
grazige duinweide. Deze was in 1956 door de pachter afgesloten 
van het zeewater middels enkele kleine dijkjes en een klepduiker 
voor de afwatering. Een tijdlang werd de vallei ook het Gemaaide 
Stuk genoemd, omdat het gewas gehooid werd.
Groote Slufter (1860). Dit was de grootste van de twee 
oorspronkelijke slufters (doorbraken) die bij de een stormvloed 
in 1858 zijn ontstaan. Alleen de Kleine Slufter bestaat nog, de 
Groote Slufter is dichtgestoven.
Hanenplas of Haanplas (1854). De naam van een natte 
duinvallei die, voordat ze in cultuur werd gebracht, regelmatig 
onderliep. Vermoedelijk is de naam afgeleid van haan of heen, de 
volksnaam van de zeebies, die er ongetwijfeld gegroeid heeft. 
Een uit overlevering bekend verband met kemphanen die er 
vroeger broedden lijkt minder waarschijnlijk.
Hanenplasduinen. Duinen rond de Hanenplas, die vroeger de 
Zwarte Paalsnollen hebben geheten.
Huussie van Glazenburg. In 1868 als arbeiderswoning voor 
de knecht van boerderij Dordrecht gebouwd. Het huisje werd in 
1959 zomerwoning van de familie Glazenburg.
Kattenbol. De oorsprong is niet duidelijk: mogelijk zijn hier 
verwilderde katten gevangen of geschoten.
Kleine Slufter (1860). Dit is de kleinste van de twee 
doorbraakgeulen uit 1858. Deze wordt nu De Slufter genoemd. De 
uit 1855 daterende stuifdijk, de Lange Dam, brak in 1858 op twee 
plaatsen door. De Groote Slufter is al snel weer dichtgestoven, 
maar de Kleine – de huidige opening – is blijven bestaan.
Klutenplas. Rond deze plas broeden regelmatig de meeste 
kluten van het Sluftergebied.
Kop van de Slufter of Kop van de Lange Dam. Het massieve 
zuideinde van de Lange Dam aan de noordkant van de 
slufteropening, waar de Lange Dam zich verenigt met de 
(westelijker lopende) zeereep.
Kraal, ook Vlakte van Koorn. Vermoedelijk vernoemd naar de 
zeekraal die zich als eerste op het hoogste deel van de Sluftervlakte 
zal hebben gevestigd, Soute kraale is Texels voor zeekraal. De naam 
De Kraalen werd ook wel voor de hele Sluftervlakte gebruikt.
Kreek van Dord. Een zijkreek van de Slufter, die in de richting 
van de Bol van Dort loopt.
Kreek van Koorn. De verbinding tussen de Voorste Plas en de 
Plas van Koorn.

Kreek van Madura. Een zijkreek van de Slufter die richting de 
Bol van Madura loopt.
De Krim. Naam van een nog steeds bestaande boerderij aan de 
Krimweg uit 1845, gebouwd door P.D. Bakker. De naam raakte 
later in zwang voor het hele gebied van de Eierlandse Duinen. De 
Krim lag afgelegen, net als het gebied waar in de periode van de 
naamgeving de Krimoorlog (1853-1856) woedde.
Lange Dam. Stuifdijk uit 1855 die vanaf Paal 28 naar de 
Slufterkreek loopt. Ook wel Dikke Dijk of Dikke Dam genoemd.
Lange Damvallei. De natte vallei tussen de Lange Dam uit 1855 en 
de zeereep / stuifdijk van 1888 noordelijk van de slufteropening. 
Deze vallei is deels door verstuiving onder invloed van kustafslag 
dichtgestoven, maar recent is een groot deel van het zand weer in 
de zeereep teruggeschoven en is de natte vallei hersteld. Vroeger 
ook Buiten Slufter genoemd, vermoedelijk naar analogie van de 
Buiten Muy.
Muykreek. In de 19e eeuw waterden De Nederlanden via deze, 
deels natuurlijke, deels gegraven kreek af op de Sluftervlakte
Nieuwe Slufter. Kort na de doorbraken in 1858, waarbij de Kleine 
en Grote Slufter ontstonden, heeft zich nóg een doorbraak juist 
ten zuiden van de Grote Slufter voorgedaan. Deze werd de Nieuwe 
Slufter genoemd. Deze kreek heeft niet lang bestaan en is al snel 
versmolten met de Grote Slufter.
Noordbatterij. Noordelijke kustbatterij, aangelegd door de 
Duitsers en naderhand door kustafslag in zee verdwenen (zie 
Bunkervallei).
Palenbol. Het duincomplex midden in de Sluftervlakte dat 
genoemd is naar de hier aanwezige oude grenspaal tussen de 
19e-eeuwse duinpercelen 15 en 16 (de indeling werd gebruikt bij 
verpachting).
Plas van Koorn. Plas in de Kraal, vernoemd naar pachter Gerrit 
Koorn.
Plas van Madura. Plas tussen de Bol van Madura en de Zanddijk.
Plevierennoltje. Een laag duintje in de Sluftervlakte, vernoemd 
naar de plevieren die er hebben gebroed.
Reddingsbootduintjes. Hier stond vroeger de reddingsboot 
gestald.
Riezenwei. Landbouwontginning uit 1891. Riezen is Texels voor 
wilgen. In de duinen werden er in principe kruipwilgen mee 
bedoeld.
Slag naar de Krim. Dit is de naam van het pad dat van boerderij 
De Krim via de Riezenwei naar de Kraal liep (niet te verwarren 
met het Krimslag ofwel de Krimweg, zie Eierlandse Duinen).
Slufter ofwel Sluftervlakte. Het gebied tussen het Slufterdijkje 
en de Krimweg. De term ‘slufter’ slaat eigenlijk op de 
doorbraakgeulen die hier in westelijke stuifdijken zijn ontstaan. 
Oorspronkelijk werd dit gebied De Vlakte of Het Vlak genoemd.
Slufterdijkje. Het dijkje uit 1874 tussen Muy en Slufter, de oude 
naam is het Dijkje van Plevier.
Slufterkreek. De hoofdkreek waardoor het zeewater de 
Sluftervlakte in- en uitstroomt.
Stenen Brug. Een brug in de Sluftervlakte, genoemd naar het 
bouwmateriaal. De brug van betonnen damwandelementen is 
inmiddels vervangen door een houten brug.
Het Vlak of De Vlakte. In onbruik geraakte namen van de 
Sluftervlakte. Ook De Kraalen werd gebruikt.
Vlakte van Koorn. Alternatieve naam, naar de voormalige 
pachter, voor de Kraal.

Voorste Plas. De plas die het dichtst bij de Zanddijk ligt.
Waskom. Dit is een diep spoelgat, waarin volgens overlevering 
vroeger schapen werden gewassen. Het water was wel brak, en dus 
minder geschikt, maar zoet water was binnen het pachtperceel 
nauwelijks voorhanden.
Wouters Meeuwenduinen (Schoorl 1999). Oude naam voor het 
duin ter hoogte van Hanenplas.
Zanddijk. De grote stuifdijk uit 1629-30, aangelegd om Eierland 
met Texel te verbinden. Ook Lange Zanddijk genoemd. Het was 
veruit de langste (5 km) van de serie stuifdijken die in de in 1629-
30 Texel en de diverse duincomplexen van de Eierlandse Duinen 
met elkaar verbonden.
Zanddijkshuis. Vanuit deze boerderij aan de voet van de 
Zanddijk werd geboerd op een groot deel van de 2022 ha van het 
Buitenveld. Later werd deze plaats herdoopt in Madura.
Zandplas. De plas tussen de Haneplasduinen en het NTKC 
terrein, nu deel van de golfbaan.
Zwarte Duintjes. In de winter ziet dit duin er donker uit door de 
duindoorns die er groeien.
Zwarte Keet. De oude vogelwachterskeet van het gebied de 
Slufter was een zwart geteerde houten keet. Deze stond eerst bij 
de Reddingsbootduintjes en is later verhuisd naar de plek in de 
Zanddijk waar nu nog de huidige vogelwachtershut staat. Ook de 
naam van een al vóór 1840 gebouwde arbeiderswoning van het 
Zanddijkshuis
Zwarte Paalsnollen. Dit is een oude naam voor de duinen bij 
de Hanenplas, die op een oude domeinkaart uit 1840 voorkomt. 
Vermoedelijk zijn deze nollen vernoemd naar de grenspaal die 
hier stond. Die paal markeerde de lijn van hier naar het gehucht 
Oost. Die lijn was de grens tussen de twee stukken waarin de 
grote kwelder van het Buitenveld opgedeeld was ter verpachting: 
aan respectievelijk De Quelder, een boerderij op het zuidelijke 
deel van de kwelder, en het Zanddijkshuis.
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De Muy
De Muy is het hele gebied tussen het Mienterglop (bij De Koog) en de Slufter. 
Hier komt geen zeewater meer. De duinen van De Koog vormen de zuidgrens, 
het Slufterdijkje de noordgrens. KAART 3 en 4.

Aardappelhok. Hier werden aardappelen verbouwd.
Abelenhoek. Een abelenbosje in de uiterste noordwesthoek 
van de Muy.
Araken. Dit was een 19e-eeuws boerderijtje bij de landjes van 
de Korverskooi, vernoemd naar een bergrug bij de Golf van 
Bengalen.
Akyab, ook wel Akiab. Deze boerderij is vernoemd naar 
een havenstad in de Golf van Bengalen. Akyab is gesticht als 
konijnenfokkerij. De naam is te danken aan M.J.Teenstra, die 
in Eierland van 1835 tot 1837 directeur van de Landbouw was. 
Teenstra had de Oost bezocht, waaruit zijn keus voor exotische 
namen als Akyab en Araken (Arakan) verklaard kan worden. 
De Korverskooi, die toen nog niet zo heette, werd lang vanuit 
Akyab, waar ze als eigendom deel van uitmaakte, beheerd door 
de familie Thomas.
Asfaltkluft. Het Slag door de Nederlanden werd in dit deel met 
asfalt verhard, toen het onderdeel werd van de Superstormkering 
in het kader van de Deltawerken, om te garanderen dat het goed 
op hoogte bleef.
Bertusnol. Dit hoge duin, ook wel als Nol van Bertus bekend, 
is vernoemd naar een vogelwachter in de Muy. Vanaf dit duin 
kon de vogelwachter zijn domein goed overzien. Later is er een 
uitkijkpunt op dit duin gekomen, vanwaar men een magnifiek 
uitzicht over het gebied heeft.
Binnen Muy. In 1871 werd dit gebied afgesnoerd van het strand 
door de aanleg een stuifdijk, de Muydam, van de vaste duinen 
benoorden de Koog naar de Slufterbollen. Later zou de Buiten 
Muy volgen. In de Binnen Muy ligt de Muyplas, waar lepelaars en 
blauwe reigers broeden. Zie ook ‘Muy’.
Boet van Hopman. Schapenboet (jaren 20) die vroeger hoorde 
bij de boerderij van de familie Hopman, De Nederlanden (zie 
aldaar). Het woonhuis stond naast de boet en is in de jaren 60 
gesloopt.
Bolleweitjes. Deze moeten tussen het Oorlogsschip en de 
Slufter hebben gelegen, maar de exacte ligging is niet meer 
bekend. De herkomst van de naam is niet duidelijk, Hij kan zowel 
op ‘bollen’, dus lage duintjes teruggaan als op ‘bullen’, stieren 
die hier mogelijk geweid werden.
Boodtlaan. Eerder Kampweg en Houtvester Boodtlaan 
genoemd. Deze laan is vernoemd naar Pieter Boodt, houtvester 
van de Houtvesterij De Eilanden, die behalve Texel ook Vlieland 
en Terschelling omvatte. Deze houtvesterij heeft van 1920 tot 
1948 bestaan.
Buiten Muy. In 1888 werd westelijk van de Muydam een stuifdijk 
aangelegd die de Buiten Muy van het strand afsnoerde. De Buiten 
Muy is minder nat dan de Binnen Muy. De Buiten Muy werd ook 
wel Nieuwe Muy genoemd. Zie ook ‘Muy’.
Buitenste Muy. Rond 1930 lag er nog een duinvallei ten westen 
van de Buitenmuy (er zijn dus ooit drie ‘muyen’ geweest). De 
Buitenste Muy is in de eerste helft van de vorige eeuw door 
kustafslag weer verdwenen. Zie ook ‘Muy’.
Burgmannenland, ook wel Land van Burgman. Dit land is 

vernoemd naar de voormalige pachter Burgman. Het was een van 
de natste percelen in de Nederlanden. Na het afplaggen in 2008 
ontstond een tijdelijk duinplasje.
Dorenboltje. Dit duingebiedje ligt ingeklemd tussen het 
Burgmannenland en het Land van de Muy. De naam is afgeleid 
van de Duindoorns die er groeien.
Driehoek. Oorspronkelijk werd deze hele omgeving aangeduid 
als het Vlakkie van Boven (naar een pachter), maar nadat er 
diagonaal een slag door werd aangelegd, in de richting van de 
Slufter, kreeg dit stuk de naam de Driehoek. De andere helft 
behield de oude naam.
Duivekelder, ook Dievekelder. Duif komt hier van ‘dief’. 
Volgens de overlevering dankt deze diepe uitstuivingsvallei zijn 
naam aan een partij hier verstopt juthout die werd gestolen.
Dwarsduin. Oorspronkelijk een zanddijk tussen de Kooibordjes 
Nol en de Hoge Nol van Wullem. De oriëntatie staat min of meer 
‘dwars’ op de lengterichting van de Nederlanden en de Zanddijk.
Gat van het Molentje. Ooit stond hier het watermolentje van 
het oorspronkelijke poldertje de Nederlanden.
Glijshorn. Aan het eind van de 16e eeuw was dit de naam van 
de oostpunt (horn) van de Koogerduinen. De afstand tot het 
Naencke Duyn bedroeg destijds 120 Texeler roeden (624 m).
Groote Bol. Dit duin, ook Oostbol genoemd, was rond 1860 
onder deze naam bekend en is nu onderdeel van de Slufterbollen. 
Het was destijds het grootste duin op de strandvlakte ten westen 
van de Zanddijk.
’s Hertogenboschpad. Dit strandpaadje, dat vanaf de 
vogelwachterskeet in de Zanddijk naar het strand loopt, ligt in 
het verlengde van de oude ’s Hertogenboschweg (de huidige 
Muyweg).
De Hoek. Een markante, langgerekte en droge vallei in de hoge 
duinen juist ten noorden van het slag van Paal 21. De vallei ligt 
open in de richting van het Kunstmestland.
Hoekrichel. Het hoge duinmassief ten westen van de vallei De 
Hoek.
Ho(o)ge Dam. Deze naam komt voor op een kaart uit 1873, 
waarop hij toegepast wordt op een deel van de stuifdijk uit 1855 
(de Lange Dam) waarmee men in één klap de hele vlakte van 
de Nederlanden en de Slufter van de zee hoopte af te snoeren. 
Kennelijk was de stuifdijk hier toen erg hoog geworden.
Hoge Nol van Bram. Op deze nol stond de plaggenhut van Bram, 
één van de arme mensen uit De Koog die in de 19e eeuw in deze 
omgeving en op de Mient in plaggenhutten woonden.
Hoge Nol van Wullum. Net als de voorgaande naam gaat deze 
terug op een bewoner van een plaggenhut.
Hooiland van Hopman. Oude naam voor het Kunstmestland, 
lange tijd gepacht door de familie Hopman.
Jemina (Reij et al. 1998). Boerderij uit 1874, vernoemd naar 
Jemina C. Bland, vrouw van G.A. v.d. Berg van Blandenberg die de 
boerderij liet bouwen.
Jodenpaadje. Het Slag langs de Bertusnol zou (volgens 
overlevering in de pachtersfamilie Stark) ontstaan zijn door 
verkeer naar een schip dat op het strand gesloopt was en dat was 
opgekocht door handelaren met een Joodse achtergrond.
Kattenol. Ook hier zal, net als in de Slufter, de naam vermoedelijk 
teruggaan op een of meer katten die hier gesneuveld zijn.
Kleine Bol. Oorspronkelijk een afzonderlijk duinmassief, in 
1855 via het Muydijkje met de Muynol verbonden. Ook verder 

noordelijk zijn toen enkele afzonderlijke duincomplexen 
met elkaar verbonden. Dit geheel wordt nu aangeduid als de 
Slufterbollen.
Koegat. Een van nature laag gedeelte in de Zanddijk, waarlangs 
pachters met een boerderij in de polder Eierland hun vee in 
voorjaar naar de graslanden in De Nederlanden brachten, en in 
het najaar weer terug.
Koogerduinen (1860), Koger Duinen (1629). De duinen ten 
noorden van De Koog. De naam is in onbruik geraakt.
Kooibordjesnol. Vernoemd naar het bord van de afpalingskring 
van de Korverskooi dat hier staat. Deze stond hier overigens 
verder dan het afpalingsrecht officieel liep. Het verhaal gaat dat 
schapenboeren soms de afpalingskring vergrootten, omdat 
er dan niet gejaagd mocht worden. Dat was rustiger voor de 
schapen.
Kooivalleitje. Het valleitje zuidelijk van de Kooibordjesnol. 
In 2008 afgeplagd in het kader van het grote plagproject in de 
Nederlanden.
Kunstmestland, vroeger Hooiland van Hopman. 
Graslandperceel in de oude Nederlanden dat zijn naam ontleend 
aan de kunstmest die hier op zeker moment als noviteit 
gestrooid werd. Gebruik van kunstmest werd in het begin van de 
20e eeuw door Staatsbosbeheer in de pachtcontracten verplicht 
gesteld, ter verbetering van de bodem. In de jaren 70 van de 
vorige eeuw gebeurde precies het omgekeerde. Staatsbosbeheer 
had inmiddels het natuurbehoud hoog in het vaandel staan 
en wilde de graslanden liever weer ‘verschralen’ door o.a. het 
gebruik van kunstmest te verbieden. Het kan verkeren! Intussen 
is het Kunstmestland al decennialang zo ver verschraald dat er 
duizenden Gevlekte orchissen, Harlekijnsorchissen, Ratelaars 
en Koekoeksbloemen groeien. De naam wekt dan ook altijd 
bevreemding bij natuurliefhebbers die het bloemrijke gebied 
aanschouwen.
Lage Vlakte. Het laagste deel van De Vlakte, ook aangeduid als 
de Zilte Vlakte.
Landjes van Hopman. Vernoemd naar de voormalige pachters, 
de familie Hopman. Ze liggen ten oosten van de Boet van 
Hopman.
Land van Leber. Land in het noorden van de Nederlanden, 
vernoemd naar de voormalige pachter, Leber, van boerderij 
Hunsingo in de polder Eierland.
Land van de Muy. Dit land ligt juist ten oosten van de Binnen 
Muy. Het was door de kweldruk vanuit de duinplas tamelijk 
vochtig, net als het Burgmannenland
Land van Witte. Dit land werd gepacht door de familie Witte van 
’s Hertogenbosch, een boerderij langs de huidige Muyweg.
Lange Zanddijk. Wat nu algemeen bekend staat als ‘de’ 
Zanddijk, was verreweg de langste van een serie zanddijken die 
in 1629-1630 zijn aangelegd om Texel en Eierland met elkaar te 
verbinden. Kortere stukken lagen tussen de Koger Duinen en 
Maaikeduin en vooral in de Eierlandse Duinen. De naam Lange 
Zanddijk is in onbruik geraakt.
Liverpool (Reij et al. 1998). Een boerderij die tussen 1840 en 1870 
langs de Zanddijk stond en mogelijk vernoemd was naar het op 
27-9-1853 gestrande schip de Liverpool.
Maayke Duin. Oorspronkelijk was dit een hoge duingroep, die 
ook wel als Naencke Duin of Naanke Duin (1629) of Manke 
duyn (Metius) op oude kaarten voorkomt. De naam voor het 

duin is in onbruik geraakt, maar leeft nog voort in de naam 
Maaikeduinweg in het Kogerveld.
Mienterglop. De weg langs de oostrand van de vroegere Koger 
Mient. Met het woord glop wordt op Texel meestal een steeg 
in de bebouwde kom aangeduid, maar in dit geval gaat het dus 
om een pad buiten de bebouwing. Op een kaart uit 1840 staat 
het aangegeven als Mienterweg, maar in het spraakgebruik 
is het altijd aangeduid als Mienterglop. Overigens worden op 
Schiermonnikoog duinvalleien als ‘glop’ aangeduid. Hier zien 
we dus – letterlijk en figuurlijk – een verruiming van het begrip 
glop als nauwe doorgang.
Mienterglopslag. Strandslag door de duinen in het verlengde 
van het Mienterglop. Op een kaart uit 1818 staat het huidige 
Mienterglopslag overigens gewoon als Mienterglop aangeduid, 
maar deze naam heeft tegenwoordig dus alleen betrekking op de 
weg tussen de Boodtlaan en de Pijpersdijk.
Muy. Tegenwoordig wordt met ‘de’ Muy het hele gebied tussen 
het Mienterglop en de Slufter aangeduid. Mui is Texels voor een 
stroomgeul tussen twee zwinnen. Zo’n geul loopt dwars door 
een zandbank van het ene naar het andere zwin. Ooit zal ter 
plaatse van de Binnen Muy zo’n geul gelegen hebben, waarvan de 
naam vervolgens op een steeds groter gebied is overgegaan. De 
naam werd ook wel gehanteerd voor alleen het gebied tussen het 
Slag van de Bertusnol en de Slufter.
Muydam. De stuifdijk uit 1871 die de Binnen Muy en de Buiten 
Muy van elkaar scheidt.
Muydijkje. Het zanddijkje ten oosten van de Muyplas, uit 1855.
Muynol. Het hoge duin juist ten zuidoosten van de Binnen Muy.
Muyplas. Nadat de Binnen Muy was afgesnoerd en de kust zich 
verder westwaarts uitbreidde, kwam het grondwater in de vallei 
steeds hoger te staan zodat hier een duinmeer ontstond. Alleen 
in extreem droge jaren, zoals 1976, valt de plas helemaal droog.
Nederlanden. Deze naam is een bron van misverstanden 
doordat de naam in de loop der tijden op een steeds groter gebied 
betrekking kreeg. Oorspronkelijk, al in de 19e eeuw, was het een 
duinpoldertje tussen het Dwarsduin en het slag van de Bertusnol. 
Later werden ook de graslanden ten noorden daarvan, tot aan 
het Slufterdijkje, met de naam De Nederlanden aangeduid. 
Bovendien werd er in 1877 een boerderijtje in de duinen tussen 
het Dwarsduin en het Mienterglopslag gebouwd door de 
pachtersfamilie Hopman, die dit plaatsje ook ‘de Nederlanden’ 
doopte. Hier werd overigens pas na 1900 in gewoond (de 
schapenboet uit de jaren 1920 staat er nog en heet Boet van 
Hopman). Door dit boerderijtje ging de naam de Nederlanden 
ook weer over op het omliggende duingebiedje. Het woonhuis 
is in de jaren 60 gesloopt en de bewoners bouwden een nieuw 
huis, pal ten zuiden van het Mienterglopslag op de hoek met 
de Boodtlaan, en noemden dat ook weer ‘De Nederlanden’. 
Historisch gezien is de naam De Nederlanden echter primair 
verbonden aan het poldertje (al van voor 1845) dat lag tussen 
het Dwarsduin en het verdwenen dijkje tussen het Slag van de 
Bertusnol en het Oorlogschip. Dit werd ook Nieuw Nederland 
genoemd, deze naam komen we al tegen in ‘De conditieën en 
voorwaarden voor werken van de kwelder’ van 5 mei 1763.
Nederlanden I en II. Deze namen werden kort na de ontginning 
gebruikt voor respectievelijk het Zoetenlievenland en het 
zuidelijke deel van het Nieuwe Land.
Nieuwe Land. Dit perceel cultuurgrasland is één van de weinig 
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stukken grasland die tijdens de grootschalige herinrichting van 
de Nederlanden in 2008 niet is afgeplagd.
Nieuwe Muy. Deze naam is ook wel gebruikt voor de Buiten Muy.
Nol van de Skeer. Het hoge duin ten zuiden van de Skeer.
Oorlogsschip. De duingroep in de vlakte van de Nederlanden. 
Met grondnevel zou het door de dennen die erop staan lijken op 
een oorlogsschip in een grijze zee.
Poldertje. Het oostelijke deel van het graslandgebied dat 
grotendeels door het Kunstmestland wordt ingenomen. Het ligt 
in het oudste deel van de Nederlanden.
Politienol. Dit duin diende als uitkijkpunt van jachtopzichters 
en vogelwachters.
Richel van de Duivekelder, ook Richel van de Dievekelder. 
Dit is de hoge duinrichel langs de zuidkant van de Duivenkelder.
Richel van Frik. Frik was de de bewoner van een plaggenhut.
Rietvlak. Vrij grote uitblazingsvallei in het westelijk deel van de 
Slufterbollen. De vallei is begroeid met ijl Riet, enkele plekken 
Galigaan en veel nat kruipwilgstruweel.
Rijsbol (1860). Duin op de toenmalige strandvlakte voor de 
Zanddijk. Mogelijk ontleent dit duin zijn naam aan de toepassing 
van rijshout (wilgentakken), gebruikt als stuifscherm, om het 
duin te laten groeien.
Ronde Gat. Een half rond verlopende natte vallei ten 
noordoosten van de Bertusnol. Vanaf de Bertusnol heeft men een 
goed uitzicht over deze vallei, die in 2008 helemaal is afgeplagd.
Ronde Hok. Het Ronde Hok is een verlaten akkertje of ‘hok’ aan 
de oostkant van de Nederlanden.
Russenbosje. Tijdens de Russenoorlog op Texel in 1945 verstopte 
een aantal Georgiërs zich in dit afgelegen espenbosje in het Vlak 
zonder Naam, nadat hun muiterij tegen de Duitsers mislukt was.
Schaatsbaan. Deze plek werd door de familie Hopman en buren 
in gunstige winters als schaatsbaantje gebruikt.
Schapenwasserskolk. In deze kolk in de oostelijke hoek van de 
oude Nederlanden werden vroeger schapen gewassen.
Skeer, ook de Scheer (= Schaar). De uiterste zuidwestelijke 
uitloper van de Sluftervlakte. Bij hoge vloed kan deze hele vallei 
vollopen met zeewater.
Slag naar de Nederlanden (1873). Dit slag liep zuidelijk van het 
Poldertje en het Kunstmestland naar het strand.
Slag langs/van de Bertusnol. Slag langs de Bertusnol door de 
Dievenkelder naar het strand. Binnen de familie Stark, pachters 
in de Nederlanden, stond dit slag bekend als het Jodenpaadje (zie 
aldaar).
Slufterbollen. Een uitgebreid, droog en hoog duincomplex 
tussen de Muyen en de Slufter.
Slufterbol 1, 2 en 3. Dit zijn, net als Nederlanden I en II, weinig 
elegante namen uit de ontginningsperiode, die al weer snel in 
onbruik zijn geraakt.
Spoorbaan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog liep hier een 
werkspoor van de Duitse bezetter. 
Vlakkie van van Boven. Dit vlak is vernoemd naar een pachter 
en is nooit intensief in cultuur geweest. Oorspronkelijk was het 
veel groter, maar nadat het werd gesplitst door de aanleg van een 
slag richting de Slufter, kreeg het ene stuk de naam de Driehoek, 
de andere helft bleef de oude naam dragen.
Vlakkie van Stark. Deze vallei, ook bekend als het Vlakkie van 
Frans, is vernoemd naar pachter Frans Stark. Tot voor kort was het 
een door berkenbosjes omgeven valleitje ten oosten van de sloot 

door de Nederlanden. Bij de herinrichting van 2008 is de rechte, 
oude afwateringssloot herschapen in een kronkelende duinrel 
en is de vallei grotendeels afgeplagd. Zodoende is het vlakkie nu 
deel geworden van het grotere geheel van de Nederlanden.
Vlak Zonder Naam, ook Vlakkie Zonder Naam. Bij gebrek aan 
beter van deze naam voorzien. Deze vallei ligt oostelijk van de 
Skeer en liep tot 1910 net als de Skeer vol bij stormvloed. In dat 
jaar is de vallei afgedamd van de Sluftervlakte.
1e Vlakte Dit is, gerekend vanaf het zuiden, het beginpunt van de 
ontginning van de Nederlanden. Het zuidelijke deel van de Zilte 
Vlakte.
2e Vlakte. Dit is het noordelijke deel van de Zilte Vlakte.
De Vlakte. Oorspronkelijk heette het gehele vlakke terrein ten 
westen van de Zanddijk, zowel in het huidige Muygebied als in 
de Slufter, kortweg De Vlakte. Deze naam heeft, naarmate de 
ontginning vorderde, betrekking gekregen op een steeds kleiner 
gebied, dat nu bekend staat als de Wilgenvlakte. Deze gang van 
zaken herinnert aan het Zwanenwater, waar aanvankelijk ook 
een grote strandvlakte lag die, net als hier, de naam De Vlakte 
droeg. Ook daar kreeg deze naam in de loop der tijd op een steeds 
kleiner deel van het terrein betrekking, nu alleen nog op een 
hooiland ten westen van het Eerste Water. (Roos, 2011).
Wilgenvlakte, vroeger de Vlakte. Kreeg de huidige naam toen 
het steeds verder dichtgroeide met wilgenstruweel. In feite een 
restant van ‘de Vlakte’ die hier in het midden van de 19e eeuw 
nog in ongecultiveerde staat lag en waar ook de Zilte Vlakte een 
overblijfsel van is. De Wilgenvlakte is dankzij bemoeienis van 
Jac.P. Thijsse één van de weinige stukken die in het begin van de 
20e eeuw aan de ontginningswoede ontsnapte.
Zanddijk. Dit is de grote stuifdijk uit 1629-30 die Texel met het 
eiland Eierland verbond.
Zilte Vlakte. Ontleent zijn naam aan het feit dat het tot de 
oorspronkelijke 19e-eeuwse ‘Vlakte’ behoorde (zie Wilgenvlakte) 
en aan het brakke karakter (door de lage ligging). Hier groeien 
planten als zilte rus en melkkruid. Opgedeeld in 1e en 2e Vlakte.
Zoetelievenland. Het Zoetenlievenland is vernoemd naar 
de voormalige pachter Zoetelief. Het zuidelijke deel werd al 
in de jaren 90 afgeplagd, jaren eerder dan het project in de 
Nederlanden (2008).

Korverskooi
Dit gebiedje draagt de naam van de eendenkooi die is vernoemd naar de 
laatste particuliere eigenaar, Dirk Korver. In de 19e eeuw bevond zich hier een 
omheinde konijnenfokkerij. KAART 4.

Buitenduinen van Waalenborch. Een oude, laat 16e-eeuwse 
naam van de duinen ten oosten van de plaats waar het 
Waalenburgerdijkje op het duin aansluit.
De Cruysduynen. Een oude, laat 16e-eeuwse naam voor de 
duinen van de Korverskooi.
’t Grietje en Grietjespolder. Grie betekent in het Fries en Texels 
een buitendijks gelegen, door aanslibbing gevormd stuk land. ‘t 
Grietje is in de 15e eeuw ingepolderd als Grietjespolder.
Grietjesdijk (Paagman 1985). De dijk die van ’t Grietje een 
polder maakte. J.C. van der Pijl noemt als alternatieve verklaring 
dat ‘Grietje’ verwijst naar Vrouwe Margriet (Margretha van 
Bourgondië), die op 12 mei 1436 vergunning gaf tot het bedijken 
van gorzen ten oosten van De Koog. Van Margrietedijk zou 
de naam via Grietedijk tot Grietjesdijk zijn geworden. Hij 
veronderstelt dat het een verdedigingsdijk van het Kogerveld 
was. Het zou dan een voorloper van de Kogerzeedijk zijn geweest.
’t Hontsbos. Een in onbruik geraakte naam uit het einde van 
de 16e eeuw voor de verbinding tussen de Koogerduinen en de 
Cruysduynen, mogelijk oorspronkelijk een stuifdijkje. Een hont 
was een oppervlaktemaat voor ongeveer 100 vierkante roeden.
Korverskooi. Deze eendenkooi, aanvankelijk met de 
omringende duinen in het bezit van de familie Thomas, is 
vernoemd naar de laatste particuliere eigenaar, Dirk Korver. 
Korver verkocht de kooi aan het rijk. Later werd de kooi aan 
Staatsbosbeheer overgedragen.
Kogerdijkje. Het westelijk deel van het Waalenburgerdijkje.
(Oude) Kogerzeedijk, ook Kogerdijk. De Kogerzeedijk sloot 
ongeveer ter hoogte van de kooiwoning aan op de duinen. Het was 
de Waddenzeedijk van de polders Middelkoog (later Kogerveld), 
St Jansland en Everste Koog. Bij de inpoldering van de polder 
Waalenburg onderdeel geworden van de Waalenburgerdijk.
Nieuwe Pijp. Deze pijp in de eendenkooi is aangelegd door D. 
Korver, naar Hollands model. Dat houdt in dat het een pijp is 
die alleen in het voorste deel krom loopt, maar verder recht is. 
Dit in tegenstelling tot de andere, meer klassieke, pijpen in de 
Korverskooi, die over hun volle lengte gekromd zijn.
Ruigendijk. Dit is, in tegenstelling tot de dijken in het 
omringende polderland, geen opgeworpen zeedijk, maar een 
zand- of stuifdijk. Daarom is hij ook veel ruiger begroeid (met 
onder meer zandzegge en helm) dan een normale, met gras 
begroeide zeedijk.
Ruigendijkszwin (Paagman 1985). Vermoedelijk is dit de kreek 
waarvan gebruik gemaakt is voor de aanleg van de kooiplas van 
de Korverskooi.
De Swarte Duyne (Schoorl 1999). Niet meer in gebruik, als 
veldnaam mogelijk de voorganger van ‘Cruysduynen’ (1595) – nu 
(duinen van) de Korverskooi.

Seeting (Recreatieduinen)
Dit is het hele duingebied tussen De Koog en Paal 17, Seeting is vanouds de 
naam van een hoog duin in dit gebied. KAART 5 en 6.

Allemans Boogaard (1873). De oorsprong van deze naam is niet 
bekend.
Badweg. Dit strandslag heette ooit het Nieuwe Koogerslag 
en werd in 1924 het Badhuiswegje, daarna Badweg of Zeeweg 
genoemd. In 1896 is hier het Badpaviljoen gebouwd, in 1908 
omgedoopt in ‘Badhotel’ – in 1909, na de geboorte van de latere 
koningin, werd de naam Badhotel Prinses Juliana. Hier staat nu 
het appartementencomplex Juliana.
Halve Hemdenkolkie. Oorsprong niet bekend, mogelijk is de 
naam een ‘sneer’ naar het geringe formaat.
Hoge Nol. Eén van de hoogste duinen in het gebied van de 
Seeting.
Japenol. De tweede duintop ten zuiden van de Badweg. De 
bottels van de duinroos heten in het Texels jape. de bloemen 
japeblomme, de struikjes japetakkies. Dit duin is dus naar duinroosjes 
vernoemd, en niet naar één of andere Jaap.
Kaapsnol. Op dit duin stond lange tijd een ‘kaap’, een baken.
Kamerglop (1896). Dit was een pad in duinperceel 12 (in de 19e 
eeuw was het Texelse duingebied voor verpachting opgedeeld 
in 19 percelen). Het is nu de Kamerstraat. Een ‘kamer’ is een 
afgepaald stuk land. Glop is Texels voor steeg.
Kleine Hoorn. Een hoorn of horn is een hoek, in dit geval een 
hoek in de oude binnenduinrand.
Koogerslag. Een voormalig pad naar het strand ter hoogte van 
de huidige Kaapstraat.
Nieuwe Koogerslag, nu de Badweg. Dit pad is van later datum 
dan het Koogerslag.
Paadje van Schoo. Paadje langs een lage vallei vernoemd naar 
de familie Schoo, die aan de Ruyslaan bij de ingang van het pad 
woonde.
Petroleumhok (1896). Een verdwenen veldnaam. De plek ligt in 
De Koog tussen Badweg en Kaapstraat. 
Recreatieduinen. Deze naam was bij Staatsbosbeheer in gebruik 
voor dit gebied vanwege de aanwezigheid van een camping en 
een groot aantal wandelpaden met recreanten. 
Schoolveld of Schollevel (1896). Dit veld lag in de 19e eeuw in 
duinperceel 12d en is nu deel van de bebouwing van De Koog.
Seeting of Seting, ook wel Seetingsnol(len). Seeting is de naam 
voor het hele duingebied tussen De Koog en Paal 17 én (vanouds) 
voor een hoog duin in dit gebied. De naam is ontleend aan de 
vroegere naam van een stuk cultuurland aan de binnenduinrand 
pal tegenover dit hoge duin. De oudst bekende naam van dit 
cultuurland is Former Ceetinghcooch (Schraag 1990). Former 
Ceetingh zou in 1639 de eigenaar van dit perceel geweest zijn. 
Deze naam veranderde in de loop van de tijd: in 1740 de Setting 
van Meijert, in 1789 de Zeeting, in 1841 de Setingen, in 1876 de 
Seddings. In 1953 heette het ‘Boestuk’, naar de schapenboet. Zo 
zien we dat de oorspronkelijke naam van het stuk cultuurland 
in het gebruik verloren is gegaan, maar dat de afgeleide naam is 
blijven bestaan.
Slag door Everste Koog, recenter ook Slag van Paal 17. 
Tegenwoordig is dit officieel een deel van de Ruyslaan. Het 
oorspronkelijke slag liep overigens zuidelijk langs het perceel De 
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Bleekersvallei en Duinpark
Deze paragraaf behandelt het hele open duingebied tussen het Slag van Paal 
17 en het Westerslag. KAART 6 en 7.
 
Alesiapaadje. In december 1923 strandde het stoomschip de 
Alesia ter hoogte van de plek waar nu dit paadje op het strand 
uitkomt. Het is na de ramp ontstaan omdat het de kortste route 
vanuit het achterland naar de strandingsplek was. Vergelijkbaar 
met het Kompaspaadje in de Bollekamer, zie aldaar.
Biervlakkie. De juiste herkomst van de naam is niet meer te 
achterhalen, vermoedelijk zullen hier wel één of meer vaatjes 
gejut bier verstopt zijn.
Bleekersvallei. Een grote vallei ten noorden van het Westerslag. 
De vallei ligt westelijk van de Bleekerij die vroeger in het gebied 
lag dat nu de Ploegelanden heet. Of de blekers hierlangs naar het 
strand liepen of enige activiteit in de vallei ontplooiden, is niet 
bekend.
Dirk Watersnol. Een hoog duin ten noorden van het Alesiapad. 
De herkomst van de naam is onbekend.
Doodskist. Een hoog, langgerekt duin waarin men de vorm van 
een doodskist meende te zien.
Driehoek. Deel van de Bleekersvallei.
Duinpark. Het duingebied tussen het Paggapad en het Slag van 
Paal 17 kreeg een educatieve functie nadat de Stichting Texels 
Museum en Staatsbosbeheer besloten hier het Natuurrecreatie 
Centrum, nu EcoMare, te vestigen. Uit die tijd (jaren 70) dateert 
de naam Duinpark. 
Gortersvlakkie. De naam is afgeleid van Kees Gorter (1830-1909), 
alias Pagga, de laatste bewoner van een plaggenhut op Texel.
De Hoorn, ook De Horn. Dit perceel pal ten oosten van EcoMare, 
is een oude hooiweide. Een horn of hoorn is een vooruitstekende 
hoek, in dit geval een uitstekende punt aan de zuidwestkant van 
het hooilandcomplex bij het Alloo. Ook op kaarten vermeld als 
Den Hoorn bij Alloo (1878).
Kattenvallei. Deze vallei dankt haar naam mogelijk aan één of 
meer aldaar gevangen of geschoten katten.
Meneers Keetennol. Volgens de overlevering werd op dit duin 
eens een keet ten behoeve van een ‘meneer’ neergezet. Mogelijk 

Hoorn bij Alloo.
Spoorbaan. Vernoemd naar het spoorlijntje van de 
Duitse bezettingstroepen van Oudeschild naar De Koog. 
Het diende voor aanvoer van materiaal voor de aanleg van 
verdedigingswerken. Het pad waarlangs dit spoorbaantje liep, 
ligt hier nog steeds, evenals in de Geul. Bij de recente renovatie 
van camping Kogerstrand kwam er nog een spoorstaaf uit het 
zand tevoorschijn, die helaas verloren is gegaan. Een andere 
Spoorbaan ligt in de Muy.
Uit en Thuis (Reij et al. 1998). Eerder stond hier boerderij Alloo 
uit 1846, genoemd naar het gebied er tegenover. Deze boerderij 
is in de oorlog afgebrand, waarna de huidige boerderij gebouwd 
is, die sinds 1981 als woonhuis in gebruik is.
Het Windscherm. Naar een schermvormig baken dat hier op het 
duin stond.

Westerduinen
Het onbeboste duingebied tussen het Jan Ayeslag en het Westerslag. Oude 
naam voor de duinen achter het dorp De Westen. KAART 7 en 8.

Aanplant. Dit in 1969 aangeplante stukje bos is vermoedelijk 
het allerlaatste stuk open duin dat aan bebossing ten prooi is 
gevallen.
Biesbos, ook wel Biesbosch. Deze vallei was vroeger nat, 
wat weerspiegeld wordt in de naam waarin de biezen die er 
ongetwijfeld groeiden zijn vereeuwigd. Door de sterke verdroging 
van de Westerduinen is het tegenwoordig een droge vallei. Het 
laagste deel is in cultuur gebracht als het Biesboslandje en staat 
in natte winters nog wel eens blank. De oostelijke rand van de 
vallei is bebost met loofhout.
Binnenvlak De naam suggereert dat deze vallei landinwaarts 
ligt. Door kustafslag ligt dit vlak nu dicht bij zee. Het Binnenvlak 
ligt tussen de Biesbos en het Noordvlak, en wordt door de 
Moksloot doorsneden.
Dorenvlakkie. Een droge vallei in de Westerduinen tussen 
de vogelwachterskeet en de zeereep. Vernoemd naar de 
duindoorns, die er nog steeds staan. In het Grote Vlak ligt een 
ander Dorenvlakkie.
Dwarsnol. Dit duin loopt, net als de nabijgelegen Doodskist, 
in oost-west richting, haaks op de lengterichting van de 
Biesbosvallei.
Excursie Vlak. Door deze vallei gaan de excursies.
Heidvlak, ook wel Groot Heidvlak. Dit is een grote 
uitblazingsvallei ten oosten van het Noordvlak.
Kampeernol. Het hoge duin ten zuiden van de gelijknamige 
uitkijkpost. De eerste wildkampeerder bij Staatsbosbeheer sloeg 
hier zijn tent op.
Kauwenduin. Op diverse plaatsen in droge delen van de Texelse 
duinen maken kauwtjes hun nesten in verlaten konijnenholen. 
Dit duin dankt zijn naam aan dit verschijnsel.
Klaas Daaldersvlak. Dit vlak, ook wel kortweg het Daaldersvlak 
genoemd, is een van de vele valleien op Texel die naar een 
voormalige pachter zijn vernoemd.
Moksloot. Zie de beschrijving in de paragraaf Bleekervallei en 
Duinpark op deze pagina.
Montane Kop. De naam van deze duintop is afgeleid van de 
Bergden, Pinus montana, die er is aangeplant.
Mootevlak. Verwijst naar de bijnaam ‘Moot’ of ‘Moten’ van 
de pachtersfamilie de Porto. In deze familie kwam geregeld de 
voornaam Timotheus (of Theus) voor, die werd verbasterd tot 
‘Moot’.
Noordvlak. Dit was de noordelijkste van de groep langwerpige, 
primaire duinvalleien in het zuidwestelijke Texelse gebied, zoals 
het Pompevlak, Grote Vlak en het Kapenvlak. Door kustafslag 
en het naar binnen schuiven van de zeereep (of Zanddijk, zie 
Zanddijk onder ‘Bollekamer’) is het Noordvlak grotendeels 
verloren gegaan. Van de oorspronkelijke vallei is alleen de 
oostkant over, nauwelijk een derde van de oude vallei.
Schelvisnol (Schraag 1990). Deze hoge nol is vermoedelijk 
vernoemd naar C. Schelvis uit Den Hoorn.
Schet van Biem. In deze vallei is volgens overlevering een ‘sket’ 
(een jonge koe) van een zekere Biem gesneuveld en begraven.
Schietbaan. Hier deden jagers schietoefeningen.

de schilder P. van Boxel die in 1936 tijdens zijn vervangende dienst 
hier een landschapsschilderij van de Bleekersvallei maakte. 
Of wellicht een bioloog? In ieder geval betrof het niet een 
helmplanter of vogelwachter, aangezien die bij gewone Texelaars 
zeker niet in aanmerking zou zijn gekomen voor de kwalificatie 
‘meneer’..
Moesvlakkie. Helaas is de herkomst van deze bijzondere naam 
niet meer bekend.
Moksloot. Ontwateringssloot, in 1880/81 gegraven door een 
hele reeks natte duinvalleien. Van noord naar zuid zijn dit: de 
Bleekersvallei, de Biesbosch, het Binnenvlak, het Noordvlak, 
het Grote Vlak en het Pompevlak en vandaar via de Mokbaai 
naar de Waddenzee. De ontwatering was bedoeld om de 
valleien in cultuur te brengen als wei- en hooiland. Dit is alleen 
in het benedenstroomse gedeelte gelukt. De Bleekersvallei 
en het Binnenvlak zijn nooit gecultiveerd, in de Biesbosch is 
meer dan dertig jaar na de aanleg van de sloot maar een klein 
stukje tot grasland ontgonnen, het huidige Biesboslandje. De 
Westerduinen zijn sterk verdroogd geraakt door de aanleg van 
de sloot. Drijver (1934) vermeldt dat de sloot aanvankelijk onder 
de naam ‘Nieuwe Sloot’ bekend stond, maar later de naam van 
Moksloot kreeg, naar het gebied waarin ze uitmondt.
De Moud. De oorsprong van deze merkwaardige naam is in 
nevelen gehuld,
Paggaspaadje. Dit is het paadje van de plek waar de plaggenhut 
van Pagga stond (Kees Gorter, 1830-1909) naar het strand. Zie ook 
‘Paggaweg’ onder ‘De Dennen’.
Rietvlakkie. Dit is een diep uitblazingsvalleitje, waar in het 
laagste deel nog riet groeit (NB ook in de Slufterbollen ligt een 
Rietvlak).
Strand zonder Zee, ook Zandnoltje. Eén van de gebieden waar 
boeren vroeger zand konden weghalen om te gebruiken in de 
stal.
Witte Berg. Vermoedelijk zo genoemd omdat het duin hier ooit 
flink in verstuiving was.
Zandnoltje, ook Strand zonder Zee. Eén van de gebieden aan de 
binnenduinrand waar boeren vroeger zand konden weghalen 
om te gebruiken in de stal. Vergelijk de Zandkuil bij Heidehof.
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Vissersvlak. Vallei tussen de Biesbosch en het Noordvlak. De 
Moksloot is hier grotendeels verdwenen, deels ook volgestort 
met grond en afval. Vermoedelijk gaat de naam van de vallei 
terug op een pachter.
Vleisdief. De Vleisdief, ofwel de Vleesdief, is de naam van een 
duinrichel ten oosten van het Heidvlak. Volgens overlevering 
ontleent deze richel haar naam aan het feit dat de heidstekers dit 
duinmassief over moesten trekken met een bos struikheide op 
hun rug. Dat gezwoeg kostte je het vlees, het vleis, van je lichaam. 
Heidsteken is het afsteken van struikheide met een graaf, een 
scherpe schop. De afgestoken hei werd op bossen gebonden 
en meestel op de rug aan een draagtouw meegenomen naar de 
bewoonde wereld, waar de bossen door de bakkers als brandstof 
voor de ovens werden gebruikt. Heidsteken werd vooral door 
arme landarbeiders gedaan in het winterhalfjaar, als er niet veel 
werk was en het inkomen navenant. Soms betaalden de bakkers 
in natura, dus met brood. Zie ook Heidmansrichel onder de 
Bollekamer.
Waaigat. Vroeger een langgerekte, tamelijk smalle duinvallei 
juist benoorden het Jan Ayeslag. Het lag achter de Zwarte Richel, 
die deze vallei en het Noordvlak van elkaar scheidde. Zowel het 
Waaigat als de Zwarte Richel zijn ten gevolge van de kustafslag en 
de aanleg van de Zanddijk in 1966 verdwenen.
Westerduinen. Tegenwoordig wordt hieronder het hele 
onbeboste duingebied tussen het Jan Ayeslag en het Westerslag 
verstaan. Vroeger was het de naam van de duinen achter het 
dorp De Westen. Waar precies de grens lag tussen de duinen 
van Den Hoorn en De Westen is niet meer goed te achterhalen. 
Duidelijk is wel dat een deel van wat nu bekend staat als het 
Bollekamergebied vroeger ook tot de duinen van De Westen 
werd gerekend. Zo noemt Holkema (1870) een aantal planten 
voor ‘de duinen achter De Westen’ voor valleien die zuidelijk 
van het Jan Ayeslag liggen. Op diverse, vrij recente topografische 
kaarten staat de naam Westerduinen ook wel midden in het 
Bollekamergebied afgedrukt. Dit is evident onjuist.
Zuidelijke Biesbos. Dit is de voortzetting van de Biesbosvallei 
ten zuiden van het Westerslag. Vergelijkbaar met de Zuidhoek 
ten zuiden van het Hoornderslag, die in feite de zuidelijke 
voortzetting van de Bollekamervallei vormt. In beide gevallen 
gaat het om het zuidelijke deel van een vallei die door een 
strandslag wordt doorsneden.
De Zwarte Richel. Vermoedelijk zo genoemd omdat hij er 
van een afstand erg donker uitzag. Deze richel lag tussen het 
Noordvlak en het Waaigat in. Bij de vorming van de nieuwe, 
gebulldozerde Zanddijk in 1966 (de huidige zeereep) is hij vlak 
geschoven en onder het zand bedolven.

Koger Mient en Everste Koger Mient
De Everste Koger Mient betreft de mientgronden die grenzen aan de Everste 
Koog. De mientgronden van de Koger Mient waren vanouds in gebruik bij de 
inwoners van De Koog. KAART 5 en 6.

Alloo. Duinmeer dat vroeger het grootste deel van het perceel 
besloeg dat nu eveneens ‘Alloo’ heet. Mogelijk een verbastering 
van Hallig Oog, half eiland. Dit zou ontstaan zijn door een 
stormvloed aan het eind van de 12e eeuw, die het voor de 
kust gelegen eiland Ganc geheel of gedeeltelijk doormidden 
brak. Schoorl neemt aan dat het Alloo een overblijfsel van die 
doorbraak is. Ganc betekent haakvormig eiland, vanaf 1000 wordt 
het ‘Oog’ genoemd, In oude rentmeestersrekeningen komen de 
namen Hailloach en Alderst Loach voor. Op oude kaarten komen 
diverse meren op de Mient voor, maximaal vijf. Eén daarvan, het 
Dirkwater, is in de 19e eeuw dichtgestoven. Het Alloo is de laatste 
overgebleven Mientplas.
Bosch en Zeeweg. Vernoemd naar het vroegere hotel, 
tegenwoordig appartementencomplex Bos en Zee.
De Breg (1873). Dit was een nat stuk op de Koger Mient waarop 
later de duinrel vanuit het Alloo uitkwam. Breg betekent brug 
– vermoedelijk lag hier een brug. In 1832 lag hier onder de 
Koogerweg, nu Bosrandweg, een duiker en heette een gebiedje 
in de omgeving de Bregkoog. In 1770 werd een aangrenzend 
perceel beschreven als: de halve Bregkoog.
Californiëbos. Dit deel van de Everste Koog is vernoemd naar 
Hotel Californië.
Everste Koger Mient. De mientgronden langs de Everste Koog. 
Volgens Schoorl een vervorming van ‘Iewer’ of ‘Iever’ dat naast 
bijzijnde, eerstvolgende, of aangrenzend betekent (dus het 
betreft niet een vervorming van de veldnaam Uterste Coogh uit 
1356).
De Fok. Dit is een perceel in het Alloo, dat de driehoekige vorm 
van een voorzeil of fok heeft.
Grote Driehoek. Een perceel vernoemd naar de vorm.
Helmhok. Het westelijkste deel van het Alloo, waar helm groeit. 
Het is, in tegenstelling tot de rest van het Alloo, nooit echt in 
cultuur is gebracht omdat het te droog was.
De Grote Laagte. Een laag deel van het Alloo.
Huussie van Hannes (Reij et al. 1998). In 1876 gebouwd als 
boerderij aan de binnenduinrand, later woning van Hannes van 
Heerwaarden. ln de jaren 70 omgebouwd tot vakantiewoning 
voor personeel van Staatsbosbeheer via de stichting Stevast, 
daarom ook Huussie van Stevast genoemd.
Kalverweitje. Dit is het hoge perceel in het Alloo, juist tegenover 
boerderij Uit en Thuis.
Klein Alloo. Dit gebiedje wordt door de Pelikaanweg van het 
Alloo afgescheiden.
Koger Mient. Mientgronden die in gebruik waren bij de 
inwoners van De Koog. Ten zuiden daarvan lag de Westermient 
die onder het dorp De Westen ressorteerde.
Koeienweitje. Perceel in het Alloo.
Kolkstukje. In dit perceel op het Alloo lag een drinkkolk.
De Laagte. Een laag deel van het Allloo.
Land van het Alloo. Een langerekt, vochtig perceel achter het 
meertje van het Alloo.
Maartenhuis. Instelling voor gehandicapten (1967), 

aanvankelijk een kinderopvangtehuis. Vernoemd naar Maarten 
Mantje, districtshoofd bij Staatsbosbeheer en één van de 
initiatiefnemers van de stichting van deze instelling.
Mattieseland (1832), ook Matthyssen Land. Vermoedelijk 
vernoemd naar een vroegere eigenaar.
’t Mauwerke. Een zandweg naar percelen in de omgeving. 
Afgeleid van Mouricke; een maurik is een oppervlakte van 25 
vierkante roede, oorspronkelijk de hoeveelheid graan die men 
ineens liet maaien.
Mientje aan het Mienterglop. Dit is een laatste restant van de 
oosthoek van de Mientgronden, gelegen aan het begin van het 
Mienterglop.
Molenkoogje (1832). Oudere namen zijn: bij de Moelen 1543, 
de Mulderskoog 1740, het Molenkoogje 1812. Ongetwijfeld heeft 
hier ooit een molen(tje) gestaan.
Nelehoek. Dit perceel is nu deels de moestuin van het 
Maartenhuis.
Nieuwe Land. Dit is de zuidoosthoek van het Alloo.
Oude Koogerweg. Vroeger liep de weg van De Koog naar Den 
Burg via dit zandpad en het Mienterglop.
Pelikaanbos. Dit deel van het bos op de Everste Koog is 
vernoemd naar hotel de Pelikaan.
Pieter Mulders en Bregkoog. Breg = brug, vermoedelijk was 
hier een brug over een duinrel.
Prangerbosje, ook het Verbrande Bosje van Pranger. Deel 
van het bos op de Koger Mient dat in brand is gestoken door ene 
Pranger. Hij leed aan godsdienstwanen en meende dat de duivel 
in dit bos zat.
Minister Ruysweg. Minister-president Ruijs de Beerenbrouck 
gaf bij een bezoek in 1925 toestemming om de Ploegelanderweg 
naar hem te vernoemen. Later werd het deel van de weg dat 
zijn naam droeg allengs kleiner. Het Stuk tussen Randweg en 
Rozendijk werd weer Ploegelanderweg gedoopt. Vanaf het oude 
eind van de Randweg tot de Californiëweg werd het Randweg, de 
rest werd in 1957 tot Ruijslaan gedoopt.
Sommeltjespad. Van oorsprong zijn sommeltjes de Texelse 
variant van de aardmannetjes, ‘s nachts actief en overdag tijdelijk 
versteend. De term was altijd verbonden met de afgegraven 
Sommeltjesberg nabij De Waal, een grafheuvel uit de Romeinse 
tijd. Vrij recent is deze naam aan een natuurpad gegeven dat 
kinderen stimuleert goed om zich heen te kijken naar versteende 
sommeltjes.
Steenhoopswegje. In 1543 heette een perceel in de buurt al ‘de 
Ooster Steenhoop’ en later Steenhopen.
Verbrande Bosje van Pranger. Zie Prangerbosje.
Zonenveld. Zone is Texels voor zoden of plaggen (met vrijwel 
dezelfde uitspraak als het Franse zône). Op dit perceel bij het 
Alloo zullen dus plaggen gestoken zijn. Deze zijn waarschijnlijk 
gebruikt voor de aanleg van tuinwallen. In deze omgeving is het 
ook niet uitgesloten dat ze gebruikt zijn als bouwmateriaal voor 
een plaggenhut, of als brandstof (op de Mient werden vroeger 
ook veel plaggen als brandstof weggehaald).

De Dennen
De Dennen is het bosgebied tussen De Koog en Den Hoorn, aangelegd van 
1898 tot 1940 op de binnenduinrand en de mientgronden. KAART 7 en 8.

Alders Liege. Oude, in onbruik geraakte naam voor het Botgras.
Alderts Loach. Een meer op de Mient, ter hoogte van het 
bosperceel de Schettersweid.
Belzenbos / Belzenweg. Deze namen gaan terug op in de Eerste 
Wereldoorlog geïnterneerde Belgen, die werden ingezet bij de 
bebossing van Texel.
Biesbosweg. Weg langs de Biesbos, een voormalige natte 
duinvallei die nu deels bebost is.
Bleekerij. Op deze plaats bevond zich van 1636 tot 1730 een 
linnenblekerij. Een stuk van wat nu bos is, ten noorden van de 
Bleekerij, heette de Kleine Bleekerij. De Nieuwe Blekerij lag in 
wat nu de Nieuwe Aanleg is. 
Bleekerijstrook, ook de Strook. Een perceel langs het Houten 
Bakkie.
Bosweg. Verbindingsweg tussen de Ploegelanderweg en de 
Randweg.
Botgras. Dit was ooit een laag gebied op de Westermient, nu 
bebost. De naam gaat vermoedelijk terug op de leverbotziekte, 
die door slakjes verspreid wordt. De ziekteverwekker kwam 
op Texel op heel wat plekken in vochtig grasland en vochtige 
duinvalleien voor. Dikwijls waren zulke lage stukken omgeven 
door een tuinwal, om het vee er uit te houden.
Botgrasrichel. Duinrichel ten noorden van het Botgras.
Botgrasweg. Dit weggetje, tegenwoordig een fietspad, loopt 
van Bos en Duin dwars door het bos naar de Botgrasrichel en de 
Randweg.
Breede Vlacke. Deze naam komt voor in het rapport van de 
commissie van Alkemade uit 1562 en lijkt te slaan op (een deel 
van) de Westermient.
Bremakker. Dit is een deel van ’t Mientje. Tegenwoordig is 
het ook de naam van een (nabijgelegen) camping, die o.a. op 
percelen met de naam Kleine Bremakker ligt.
Bullenweid. Deel van de Schettersweid (bosperceel) waar 
vermoedelijk een stier gelopen heeft.
Van de Craatsweg. Bij het honderdjarig jubileum van de 
bosaanleg in 1998 zijn twee naamloze bospaden vernoemd naar 
de boswachters van de Craats (1910-1925) en Min (zie Minpad). Zij 
waren verantwoordelijk voor de bosaanleg. Boswachter Min en 
houtvester Boodt waren eerder al door de gemeente Texel met 
een straatnaam vereerd. Hiermee zijn alle hoofdrolspelers bij de 
eerste aanleg van het Texelse bos vernoemd.
Dennenweg. Vernoemd naar het bomengeslacht waartoe de 
pioniersoorten voor de bebossing behoren. Op arme grond kan 
bebossing beter met dennen dan met loofhout gestart worden.
Dirckenwater. Dit was een plas op de vroegere Mientgronden, 
vermoedelijk gelegen in de omgeving van het Hutje op de Hei. 
Voordat de plas in het begin van de 19e eeuw dichtstoof was hij 
tamelijk diep, er werd commerciële visvangst bedreven. Blijkens 
een brief van de toenmalige burgemeester Reinbach is deze plas 
volledig dichtgestoven door verwaarlozing van nabijgelegen 
hoge duinen.
Duinrust (Reij et al 1998). Dit oude boerderijtje, vroeger de 
Onderneming genoemd, kreeg haar huidige naam nadat de 
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lawaaiige aggregaat die het pand van elektriciteit voorzag 
overbodig was geworden door aansluiting op het lichtnet. 
Toen kwam er eindelijk rust in de tent. Daarvoor stond hier De 
Bleekerij.
Duivenlaan. Dit is een van een hele serie onverharde boswegen 
uit de tijd van de boslaanleg die voorzien zijn van fantasienamen 
door het Staatsbosbeheer. Ze zijn dus vergelijkbaar met 
straatnamen in een nieuwbouwijk en hebben geen historische 
betekenis.
Dunningsweg. Zoals in ieder aangeplant bos moest ook in de 
Dennen regelmatig gedund worden, om de resterende bomen 
beter te laten groeien. Deze naam herinnert aan die activiteit.
Eksterlaan. Zie Duivenlaan.
Fazantenlaan. Er zijn drie Fazantenlanen: de eerste loopt van 
de Rozendijk tot Heidvlakweg, de tweede tussen Heidvlakweg en 
Nattevlakweg, de derde van de Nattevlakweg tot het Westerslag 
bij kiosk het Turfveld.
Fonteinsnol. Hoog duin dat vroeger als een soort landtong in 
de Westermient vooruitsprong. Aan de noordflank van dit duin 
ontsprong een echte bron die uitvoerig is beschreven door Jac.P. 
Thijsse. Bij de aanplant van het bos is de bron verloren gegaan.
Geheim(pad). Boswachter Min probeerde hier bebossing tot 
stand te brengen door het uitzaaien van grove dennen, in plaats 
van het planten van jonge boompjes. Toen hij daar mee bezig 
was, en iemand hem vroeg waar hij deed, antwoordde hij: “Dat 
is mijn geheim.” 
Gortersmient. Op dit deel van de Mient stond de plaggenhut van 
Kees Gorter, beter bekend onder de bijnaam Pagga. Over deze 
man en zijn vrouw Antje Dekker is een leuk boekje geschreven 
door Irene Maas, dat geïllustreerd is door Monica Maas.

Grensweg. Deze weg loopt langs de oude grens tussen de 
Mient, dus de domeingrond, en grond van particulieren verder 
oostwaarts.
Gutel. Gutel is een Texels woord voor een geultje, een smalle 
greppel. In dit geval de langste duinrel in de Dennen, die begint 
aan de westkant van de Natte Vlakweg en het bos verlaat voorbij 

het Woutershok.
Hazenpad. Zie Duivenlaan.
Heidvlakweg. Hoe deze onverharde bosweg aan haar naam is 
gekomen, is niet meer bekend. De naam is misleidend, omdat 
ze verband lijkt te houden met het Heidvlak in de Westerduinen. 
Dat ligt echter een stuk verder westelijk in het open duin, en de 
Heidvlakweg voert er ook niet heen. Het Heidvlak werd ook wel 
Grote heidvlak genoemd. Men zou kunnen veronderstellen dat 
er dus ook nog een ander, kleiner heidvlak in deze omgeving 
gelegen moet hebben. Dat viel niet te achterhalen, en het kan 
ook zijn dat de naam Heidvlakweg gewoon een ‘misnomer’ is.
Hoekstuk. Dit is de oude naam van de noordoosthoek van ’t 
Mientje.
Houten Bakkie. De herkomst van deze merkwaardige naam is 
ons niet bekend.
Huussie van Michel (Reij et al. 1998). Hier stond een boerderij 
uit 1882, vernoemd naar Michiel (Miggel) Dirksz. Witte. 
Jan Ayeslag. Oorspronkelijk het Noordvlakslag. Later is het Jan 
Ayeslag gedoopt, kennelijk omdat het aansloot op de Jan Ayeweg. 
Jan Klaassennol. Volgens overlevering zou hier een stroper of 
jager genaamd Jan Klaassen het leven gelaten hebben toen hij 
bedolven raakte onder het duinzand tijdens het uitgraven van een 
konijnenhol. Volgens een andere verklaring zou Jan Klaassen een 
duinboer zijn geweest, die dit hoge duin als uitkijkpost gebruikte 
om te zien of alles in orde was met zijn schapen.
Kattenbos. Herkomst onbekend.
Kleine Bleekerij. Dit is een smalle strook noordelijk van de 
Bleekerij.
Het Kleine Kwekerijtje. Ten tijde van de bosaanleg zijn er op 
diverse plaatsen tijdelijke boomkwekerijen geweest, dit was er 
een van.
Knobbelpad. Een nogal geaccidenteerd pad.
Koekoeksnoltje. Duintje in overigens vlak bos naast de 
Koekoeksweg.
Koekoeksweg. Zie Duivenlaan.
De Kooi (Reij et al. 1998). Dit was een boerderij op de hoek 
Rozendijk-Westerslag die vernoemd was naar de voormalige 
eendenkooi de Oude Kooi.
Kraaienlaan. Zie Duivenlaan.
Krelis Pieternol. Volgens overlevering was Krelis Pieter een 
pachter in deze omgeving. Langs dit duin loopt het Krelis 
Pieterpad.
Kwekerijweg. Deel van de Rozendijk waar boswachter Min 
een nieuwe woning betrok. Delen van het huidige Woutershok 
werden toen boomkwekerij.
Landje van Boon. Oude naam (naar de pachter) van de 
Voerakker.
Lange Stuk. Een langgerekte strook weilanden die in de eerste 
instantie niet bebost werd. Bij de bebossing ervan is een klein 
deel open gebleven, dit werd later een speelweide.
Loofhout Proeftuin. Een in 1935 aangelegde strook tussen de 
Ploegelanderweg en de Grensweg waar bij wijze van experiment 
allerlei soorten loofbomen en besdragende struiken zijn 
aangeplant, met het oog op de toekomstige omvorming van 
naaldhout in loofhout.
Het Martelveldje. Op dit terreintje kreeg het personeel van 
Staatsbosbeheer een tijdlang ‘bedrijfssport’!
Martjesweg. Vernoemd naar Martje die over deze weg naar haar 

familie op de Tempeliersweg wandelde.
’t Mientje. Een restant van de mientgronden dat niet bebost is 
en al in 1908 Staatsnatuurmonument werd. In 1953 werd de naam 
gebruikt voor het centrale deel van het gebied.

Minpad. in 1998 bij het honderdjarig jubileum van de bosaanleg 
is dit pad vernoemd naar boswachter Min die van 1895 tot 
1910 de leiding had over de ontginning en de bebossing van 
de duinen. Min was ook betrokken bij de oprichting van een 
aankoopcoöperatie en de boerenleenbank. Zie ook ‘van de 
Craatsweg’.
Moesvlakkie. Een kleine, beschutte heidevallei aan de westrand 
van het bos. De herkomst van de naam is niet bekend.
Monnikenweg. Deze weg is vernoemd naar de Monnikenlanden 
in het Gerritsland.
Museum. Hier is in de jaren 50 het Texels Museum, voorloper 
van Ecomare, begonnen in een barak van de Wehrmacht.
Natte Vlak. Een duinvallei die in de crisisjaren is bebost, als 
werkverschaffingsobject. Drijver meldt dat hierbij de laatste 
groeiplaatsen van de welriekende nachtorchis en het teer 
guichelheil in de Westerduinen verloren gingen. Het vlak is nu 
kurkdroog. Er doorheen loopt de Nattevlakweg.
Negen Bunder. Dit is een deel van de Ploegelanden en de 
Bleekerij met een oppervlakte 9 ha.
Nieuwe Aanleg. Dit was eind 18e eeuw de eerste, particuliere, 
bebossing op de mientgronden, lang geëxploiteerd als 
eikenhakhout.
Noordvlaksweg of -slag. Oude naam voor het slag naar het 
Noordvlak (nu Jan Ayeslag).
Ockesnol, ook Okusnol. Hoog duin in de Okusrichel.
Okushokje. Landje naast de Okusnol, vaak met het aangrenzende 
perceel Priesveld genoemd. In 1164 heette dit Oukers (Kikkert en 
de Jager 1990), latere namen zijn: Oek Jansland 1755, de Oekes 
1785 en van 1826-1960 de Okes. 
Okusrichel. De Okusrichel loopt van het Jan Ayeslag met een 
aantal kronkels en bochten door tot aan de Fonteinsnol. De 
Okusweg liep vroeger parallel aan de richel, onder langs de 

duinvoet.
Ossenveld. Dit perceel is vòòr het planten van de bomen met 
ossen geploegd, en niet met de hand gespit.
Oude Grensweg. Samen met de huidige Tempeliersweg heette 
deze weg vroeger de Grensweg. 
Oude Nattevlakweg. Oorspronkelijk was dit pad, gelegen tussen 
het Westerlag en de Fazantenlaan, deel van de Natte Vlakweg. Het 
is nu een mountainbikepad.
Oude Kooi. Ooit lag hier een eendenkooi of ‘vogelarij’ op de 
Westermient.
Paggaweg. Deze zandweg is vernoemd naar Kees Gorter (1830-
1909) die hier in 1856 een plaggenhut bouwde. De plaggenhut 
werd in 1917 afgebroken. Zijn bijnaam Pagga komt mogelijk van 
het Franse ‘pagan’ = heiden. Maar kan ook van ‘pacha’ komen. 
Vanwege de traditionele uitspraak heeft de schrijfwijze Pagga de 
voorkeur.
Paradijs. Eerst een stuk grasland, nu een ‘zandspeelplaats’. 
Volgens sommigen werd het een paradijs door de luwte van het 
omringende bos. Een andere verklaring zegt dat hier nogal wat 
stelletjes de liefde bedreven hebben (in het kostuum van Adam 
en Eva, vandaar de naam). Het Martelveldje werd vroeger ook tot 
het Paradijs gerekend.
Ploegelanden. Deel van de Mientgronden dat in 1848 werd 
verpacht aan van Cornelis Geertsz. van der Ploeg.
Ploegelanderweg. De weg langs de Ploegelanden die helemaal 
doorloopt naar de Koog. Het noordelijk deel van de Randweg en 
de Ruijslaan vielen hier vroeger ook onder. De naam is nu dus tot 
het zuidelijke deel beperkt geraakt.
Priesveld. Dit is de voormalige boomkwekerij van 
Staatsbosbeheer. Schoorl noemt een bron uit 1769 waarin de 
naam Prijsveld al voorkomt.
Prinsen Koog. Gebied vernoemd naar de familie Prins.
Randweg. Aanvankelijk lag deze weg aan de westrand van het 
bos, later werd er westelijk van de weg nog meer bos aangeplant.
Reigersbos. Hier hebben een aantal jaren blauwe reigers 
gebroed.
Reuversland. Bosperceel. Voormalige weiland dat vóór de 
bosaanleg door Reuvers werd gepacht. De weg erlangs heet 
Reuverslandweg.
Richelweg. Een zandweg over de Okusrichel.
Rien San Peine. Ooit vond Jan Zijm, destijds plantersjongen 
bij Staatsbosbeheer, op het strand een naambord met de Franse 
tekst ‘Rien sans peine’, niets zonder moeite. Men bevestigde het 
als naambord op de schuur bij de boomkwekerij op het Priesveld. 
In de volksmond verbasterde de naam al snel tot Rienepien.
Roggeland. Oude naam van enkele voormalige (droge) akkers. 
Nu ligt hier recreatiebedrijf de Zilvermeeuw.
Rovershut. Schuur vernoemd naar de families Rover en Hutjes, 
die als eersten aan de eigenaar vroegen of ze deze boerenschuur 
konden huren om er vakantie te vieren.
Rozendijk. Oorspronkelijk een dijkje uit ca 1100 langs de inham 
van Ente, een getijdegeul vanuit de Noordzee. Het gedeelte 
vanaf de Pontweg tot het Gerritslanderdijkje heette vroeger de 
Duinweg, het deel vanaf de Fonteinsweg in westelijke richting 
heette oorspronkelijk de Okusweg. Deze namen zijn verdwenen 
toen men het hele traject tussen de Pontweg en het Jan Ayeslag 
Rozendijk is gaan noemen.
Minister Ruysweg. Minister-president Ruijs de Beerenbrouck 

Uit: Texelse Courant,  8 januari 1941
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gaf bij een bezoek in 1925 toestemming om de Ploegelanderweg 
naar hem te vernoemen. Later werd het gedeelte van de weg dat 
zijn naam droeg allengs kleiner. Het Stuk tussen Randweg en 
Rozendijk werd weer Ploegelanderweg gedoopt. Vanaf het oude 
eind van de Randweg tot de Californiëweg werd het Randweg, de 
rest werd in 1957 tot Ruijslaan gedoopt.
Schettersvallei. Grasland tussen Botgras en Oude Kooi. Hier 
werden pinken geweid, in het Texels schetters of nog beter sketters.
Schettersweid, ook Schetterweid. Dit grasland op de Mient had 
dezelfde functie als het vorige terrein (NB in de Bollekamer ligt 
een duinvallei met deze naam).
De Strook. Deze naam werd gebruikt voor twee smalle percelen 
ten noorden en zuiden van de Bleekerij.
Tonnekebosje. Dit is een bosje in de hoek Oude Grensweg-
Ploegelanden. Het is vernoemd naar percelen waarop nu 
camping de Bremakker ligt.
Tureluursweg. Tegenwoordig grotendeels een fietspad van de 
Ploegelanderweg richting de Botgrasweg. Een onverhard deel 
loopt nog verder westelijk door.
Tureluur. Dit was de naam van een rechte duinrel in het bos. In 
1996 is deze rechte bosgreppel herschapen in een slingerende, 
ondiepe duinrel. Ook is een deel van het omringende bos toen 
gekapt en gerooid.
Turfveld. De in dit droge gebied aangeplante bomen kregen 
onder in het plantgat twee in water gedrenkte turven mee. 
Hierdoor konden ze gemakkelijker aanslaan.
Turfweg. De weg bij het Turfveld.
Vergeven Hoek. De oorsprong van de naam is niet helemaal 
zeker. Schraag stelt dat de naam stamt van het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen in de periode dat hier een boomkwekerij 
(1905) was. Het was toen gebruik zaaigoed te mengen met 
meniepoeder om schade door vogels tegen te gaan. Maar omdat 
de naam ‘Vergeven Hoek’ al in een beschrijving uit 1769 werd 
genoemd (Schoorl 1999), lijkt dat niet juist. Vermoedelijk slaat 
‘vergeven’ hier op de leverbot, een parasiet die veel voorkwam op 
natte percelen. Als laag gelegen terrein aan de binnenduinrand 
zal het perceel destijds ongetwijfeld nat van het kwelwater zijn 
geweest.
Vierkante Stuk. Dit was een vierkant weiland dat buiten de 
bosaanplant gehouden werd, later speelweide.
Vinkenlaan. Zie Duivenlaan. 
Voerakker. Een bosperceel aan de Heidvlakweg dat vroeger met 
voer voor jachtwild werd bestrooid. Van 1909 tot 1922 was het 
achtereenvolgens grasland, bouwland en wildakker. Na 1933 
bebost. Ooit Landje van Boon genoemd, naar een pachter.
Westermient. Het deel van de Mient dat bij het voormalige dorp 
De Westen hoorde.
Westerslag. Het oude strandslag dat vanaf De Westen naar het 
strand bij Paal 15 loopt.
Windy Ridge (Reij et al. 1998). Boerderij uit 1886 die net als Rien 
Sans Peine zijn naam dankt aan een op het strand gevonden 
naambord.
Woutershok. Ooit had een zekere Wouter hier een tuin. 
Tegenwoordig is het de naam van een camping. In 1832 heette 
dit gebied Huiskoog, in 1953 lagen hier de volgende percelen: het 
Koeienweitje van Hoogenbosch, Nimmermoe, Woutershok, het 
Boltje, de Kwekerij en de Geitenlandjes.

De Bollekamer
De Bollekamer is het hele duingebied tussen het Jan Ayeslag en het 
Hoornderslag verstaan. Eigenlijk (en ook nu nog) is het de naam van een 
midden in dit gebied gelegen duinvallei. KAART 9.

Aardappelnoltjes. In deze omgeving lagen een aantal 
duinakkertjes waar aardappelen werden verbouwd. De akkertjes 
waren omgeven door tuinwallen waarop dode duindoorns 
geplaatst werden om vee en konijnen te weren. Een deel van deze 
veldjes is nog op luchtfoto’s te herkennen. Op plaatsen waar het 
vee de vegetatie goed kort vreet zijn de deels verzakte tuinwallen 
nog zichtbaar in het veld.
Achterste Landje. Van Den Hoorn komend moest je eerst 
het Voorste Landje voorbij om hier te komen. Na de tijd van de 
duinboeren werd op het oostelijke deel een loofbosje geplant 
om jachtwild dekking te geven. 
Achterste Boltje. Dit duingroepje lag ten noorden van het 
Voorste Boltje en is verdwenen onder de in 1966 aangelegde 
Zanddijk.
Besselbol. Naam van een afzonderlijk, min of meer 
voortuitspringend duin op het strand nabij Paal 11. In deze 
omgeving strandde in 1881 de bark Bessel, een schip dat leien 
vervoerde. Het paadje naar de plek van de stranding stond 
bekend als het Besselpaadje. Zowel de Besselbol als het 
Besselpaadje zijn in de vorige eeuw ten prooi gevallen aan de 
enorme kustafslag tussen de raaien 9 en 14.
Biezenvlakkie. Het zuidelijke deel van het Kapevlak, vernoemd 
naar de biezen die er groeiden. Het staat niet vast of dit werkelijk 
biezen waren, of paddenrus. Het laatste ligt voor de hand gezien 
de vegetatie die er stond vóór het afplaggen van de vallei in 1993. 
In beginsel heten russen in het Texels sporten, maar dan gaat het 
meestal om soorten als zeerus en duinrus, of polvormers als 
pitrus en biezeknoppen. Paddenrus wijkt nogal af van al deze 
soorten en werd mogelijk voor een bies versleten.
Bollekamer. Duinvallei waarvan het centrale deel ooit als 
hooi- en weiland in cultuur is gebracht. Dit deel heet het 
Landje van de Bollekamer. Ten zuiden en noorden ervan liggen 
grote ongecultiveerde valleidelen. De naam Bollekamer wordt 
tegenwoordig ook gebruikt voor het hele reservaat tussen het Jan 
Ayeslag en het Hoornderslag. Op een kaart uit de 2e helft van de 
16e eeuw staat in de duinen op de plaats van de Bollekamer een 
nederzetting afgebeeld met de naam Bor Camer, een vissers- en 
boerengehucht. Schoorl vermeldt dat schout Boshuysen in 1546 
over een gehucht Burchkamer schrijft dat ontstaan is doordat zijn 
voorgangers mensen vergunning verleenden om hier woningen 
te bouwen. Een verklaring voor de naam uitgaande van het 
oorspronkelijke Borcamer (mogelijk eerder ‘Borrecamer’) is 
‘stuk land met of bij een bron’. Een kamer is een afgepaald stuk 
grond, borre kan een vervorming zijn van borne: bron of fontein. 
‘Borne’ kan ook op branden slaan, wat een relatie zou kunnen 
leggen met de nabij gelegen Stooknol. De Jager en Kikkert 
(1990) komen zo tot de suggestie dat Bor Camer ‘Dorp bij het 
Vuur’ zou kunnen betekenen. ‘Kamer’ is in de duinstreek echter 
ook een aanduiding voor een besloten duinvallei, denk bijv. 
aan de Hazenkamer in het Zwanenwater. Wanneer Borcamer 
als nederzetting verdween, is niet goed bekend. Op de kaart 
van Langendijck uit 1595 staaat de nederzetting nog afgebeeld, 

op latere kaarten komt hij niet meer voor. Waarschijnlijk is 
Borcamer in de 17e eeuw verlaten, mogelijk toen het te ver van 
zee af kwam te liggen.
Bollekamerlandje, ook het Landje van de Bollekamer. 
Hoewel de hele Bollekamervallei omgeven was door een greppel 
en een tuinwal, is alleen dit gedeelte van de vallei in cultuur 
gebracht. Het noordelijke deel is in 1993 afgeplagd.
Bollekamervallei. Dit is een andere, meer recent gebruikte, 
naam voor de Bollekamer. Hieronder wordt dus zowel de ‘wilde’ 
Bollekamer, als het Bollekamerlandje en wat daar nog zuidelijk 
van ligt begrepen..
Bosje van Corpiet, ook bekend als het Elzenbosje, zie aldaar. 
Corpiet is C.P.Drijver, één van de duinboeren die in het Grote Vlak 
boerden.
Bosje van de Schetterweid. Dit is het jachtbosje in de Zuidelijke 
Schetterweid..
Butterstik. Het deel van het Grote Vlak tussen de Moksloot en 
de Schuur van Kees Lap. De naam zou kunnen duiden op een 
productief perceel, dat vette melk en dus boter opleverde.
Dorenvlakkie. Dit perceel in het Grote Vlak is vernoemd naar 
de duindoorns die er groeiden vóór een duinboer het gebied in 
cultuur bracht. In de Westerduinen ligt een ander Dorenvlakkie.
Het Dule End (1896). Deze vallei wordt genoemd in oude 
verpachtingsakten uit de 19e eeuw en lag in duinperceel 5d, maar 
waar precies valt niet meer te achterhalen. Dule is Texels voor 
galigaan.
Elzenbosje. Een jachtbosje van zwarte els aan de noordpunt 
van het Grote Vlak. Door de activiteiten van het grootvee 
(Hooglanders) dat sinds 1995 in het duin loopt is er inmiddels 
niet veel meer van over.
Galgenduin (de Jager en Kikkert 1998). In 1378 was Jan van 
Châtillon, Graaf van Blois, leenheer van Texel. Hij gaf zijn 
rentmeester Coen van Oosterwijk het recht om De Andel (ook: 
Den Souten Andeel, nu De Naal) te bedijken. Het ‘Galgedune’ 
wordt in het betreffende document als grenspunt genoemd. Dit 
duin moet ergens aan de noordkant van de Naal, vermoedelijk 
ten noorden of noordwesten van de splitsing Witte Weg en 
Hoornderslag gelegen hebben. Welk duin dit precies betrof, 
en of het überhaupt nog bestaat of verstoven is, valt niet meer 
te achterhalen. Wij hebben op de kaart de mogelijke ligging 
aangeduid.
Grote Heidgat. Een diepe uitblazingsvallei, begroeid met 
heide, in het duingebied tussen de Schetterweid en het Pieter 
Rozenvlak.
Grote Vlak. Grote duinvallei, die in de volksmond meestal 
kortweg als ’t Vlak werd aangeduid. Hij wordt doorsneden door 
het Hoornderslag. In enkele bronnen wordt deze vallei ook 
aangeduid als Hoornder Vlak of Hoornsche Vlak (Holkema 1870). 
Het deel ten noorden van het Hoornderslag valt in het reservaat 
Bollekamer, het zuidelijke deel in het Geulreservaat. Op een 
kaart uit 1775 heet de Bollekamervallei het Groote Vlak. Dit is 
vermoedelijk het gevolg van een misverstand bij de kaartmaker. 
In het deel van het Grote Vlak ten noorden van het Hoornderslag 
zijn verschillende deelgebieden met een eigen naam te vinden: 
Hogenolsbol, Hoge Bol, Lage Bol, het Dorenvlakkie en het 
Butterstik. Een veel gehoorde misvatting is, dat het Grote Vlak 
het Natte Vlak zou heten. Met name in tal van berichten in de 
Texelse Courant is dikwijls over het Natte Vlak gesproken, terwijl 

duidelijk het Grote Vlak wordt bedoeld. Het echte Natte Vlak ligt 
in het bos van de oude boswachterij Westermient, zie aldaar.
Heidmansrichel. Oude, in onbruik geraakte naam voor de 
voortzetting van de Kantrichel in zuidwestelijke richting, langs de 
lage grond van de aangrenzende Mient tot aan het Hoornderslag. 
De betekenis van deze naam gaat terug op het zgn. heidsteken. Zie 
hiervoor Vleisdief onder Westerduinen. Rond Den Hoorn werd 
het heidsteken vooral uitgevoerd in geschikte duinen niet te ver 
van het dorp. Dus in de Heidmansrichel, op de Mient en in de 
Kuuldernollen.
Hoge Bol. Dit is de eerste duingroep ten noordoosten van de 
Schuur van Drijver, tegen het Grote Vlak aan.
Hogenolsbol. Het noordelijkste deel van het Grote Vlak, juist 
ten oosten van de Zanddijk (de zeereep, zie Zanddijk onder 
‘Bollekamer’). Ooit lag er net ten westen van de Hogenolsbol een 
hoog duin, de Hoge Nol, maar dit duin is in 1966 weggeschoven 
bij de aanleg van de huidige zeereep en verdwenen. 
Hokkie van Gerrit Jonker. Dit was een ‘zaaihokkie’ m.a.w. een 
door tuinwallen omgeven stukje cultuurgrond in het Mavenvlak, 
lange tijd in pacht bij Gerrit Jonker. Jonker was landarbeider, 
fervent jutter en op latere leeftijd koster van de N.H. kerk in Den 
Hoorn.
Kannewassersgat. Ooit een laag gedeelte van het Grote Vlak. De 
exacte ligging is niet meer te achterhalen. Drijver (1934) vermeldt 
het als vroegere groeiplaats van kannewassers (Texels voor 
lisdodden) en als een plek met een aanzienlijke veenvorming. 
Hij veronderstelt verder dat dit gat, vanwege de diepte, mogelijk 
van oorsprong een doorbraakkolk (wiel/weel) is uit de tijd dat 
het Grote Vlak nog jong was. Vermoedelijk lag het in het deel van 
het Grote Vlak benoorden het Hoornderslag.
Kantrichel, ook Rommelpotsnollen. De duinrichel langs de 
Rommelpotsweg, tussen de Ruige Hoek en Heidehof.
Kapenol. Zoals de naam aangeeft, stond hier ooit een kaap 
(een houten baken). Dat moet geweest zijn in de tijd waarin 
de Bollekamer nog pal aan zee lag. Toen de kust hier sterk 
aangroeide, werd het noodzakelijk om de bakens verder westelijk 
op de toen ontstane Kapenrichel te plaatsen. De Kapenol is niet 
identiek met de Oude Kaap, zie hieronder.
Kaperichel, ook Nieuwe Kaperichel. Nadat de Oude Kaperichel 
door kustaangroei te ver van zee kwam te liggen verhuisden de 
kapen (bakens) naar deze richel, die vermoedelijk in de loop van 
de 17e eeuw is ontstaan.
Kapevlak (1878). Rond deze naam heerst enige onduidelijkheid. 
Tegenwoordig wordt er meestal de hele langgerekte natte 
vallei tussen het Grote Vlak en de Bollekamer onder verstaan. 
Het zuidelijkste stuk daarvan is het Biezenvlakkie, vervolgens 
liggen verder naar het noorden de Zuidelijke en Noordelijke 
Schettersweid en het noordelijkste deel heette vroeger het 
Kapevlakkie van Kooiman. Volgens duinboer C.P. Drijver werd het 
laag gelegen gebied tussen het Jan Ayeslag en het Voorste Boltje 
ten westen van de Moksloot het Kapevlak genoemd, wat dus 
tegenspreekt dat de lange vallei ten oosten van de Kapenrichel 
deze naam zou dragen. Ook Pieter de Jager, telg uit een geslacht 
van Hoornder duinboeren, wist rond 1970 te melden dat de naam 
Kapevlak verkeerd op de kaart van Staatsbosbeheer stond, dat dat 
het Biezenvlakkie heette en niet het Kapevlak. Het Kapevlak lag 
volgens hem in het verlengde van het Grote Vlak, tussen dat Vlak 
en het Noordvlak. Het lijkt erop dat we hier te maken hebben met 
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een geval van ‘naamsverschuiving’.
Kapevlakkie van Kooiman. Het noordelijkste deel van het 
Kapevlak, tussen het Panamakanaal en het Jan Ayeslag. Het is 
vernoemd naar een vroegere pachter.
Het Kleyne Vlak (1755). Deze naam komt voor op een oude 
kaart, later werd dit de Schettersweid. De vallei was beduidend 
kleiner dan het toenmalige Groote Vlak, wat mogelijk de naam 
kan verklaren.
Het Koekoeksvlakkie. Dit is het natte valleitje juist noordelijk 
van de Schuur van Drijver, ten westen van de Hoge Bol. Het is 
vernoemd naar de echte koekoeksbloem die er veel groeit.
Kompaspaadje. In januari 1986 strandde nabij Paal 12 de 
coaster Compass 1. Zoals gebruikelijk kwam er al snel een stroom 
ramptoeristen op gang, waarvan een deel zich via de kortste weg 
vanaf de bestaande wandelpaden nabij het Bosje van Corpiet naar 
het schip begaf. Hierdoor ontstond, net als bij de stranding van 
de Alesia (zie paragraaf Bleekersvallei en Duinpark), al snel een 
uitgesleten paadje. Dit is korte tijd later omgezet in een officieel 
pad en sindsdien als strandpaadje in gebruik.
Lage Bol. Het deel van het Grote Vlak juist noordoostelijk van de 
Hoge Bol, tussen Hogenolsbol en het Dorenvlakkie ingeklemd.
Mavevlak. Deze vallei, ook aangeduid als Mavenvlak of 
Mavervlak, en op topografische kaarten als Maffenvlak, ligt in het 
oosten van het Bollekamergebied. Door een beheerskaart van 
Staatsbosbeheer uit 1970 is de nodige verwarring rond deze en 
enkele andere namen ontstaan. De namen ‘Maffen Vlak’ en ‘Mave 
Vlak’ staan op deze kaart op de locaties van resp. het Mavevlak 
en het Pieter Rozenvlak; die laatste naam duidt weer een vallei 
aan waarvan geen naam (meer) bekend is! Oud-duinboeren 
bleken de naam Maffenvlak überhaupt niet te kennen, en alleen 
over het ‘Mave(r)vlak’ te spreken. Het gebruik van ‘Maffenvlak’ 
voor het Mavevlak stamt waarschijnlijk van een verhaspeling 
door kaartmakers van de Topografische Dienst. Hij komt al 
voor op een topografisch militaire kaart uit de jaren 1890 en is 
daarna consequent overgenomen op latere versies. Het gebruik 
van ‘Mavevlak’ voor het het Pieter Rozenvlak op de kaart van 
Staatsbosbeheer is geen verhaspeling maar gewoon een fout. De 
naam Pieter Rozenvlak was in gebruik bij duinboeren en is op 
vele oude topografische kaarten op de juiste plaats te vinden.
Meeuwenduinen en Meeuwenkolonie. Dit zijn de twee 
plaatsen in het Bollekamergebied waar zilvermeeuwen en kleine 
mantelmeeuwen broeden. 
Middelste Vijver. Mddelste van de drie vijvers die in 1972 in 
het Bollekamergebied zijn ontstaan bij graafwerk voor het 
op deltahoogte brengen van een deel van de duinen dat bij 
Rijkswaterstaat als ‘secundaire waterkering’ te boek stond.
De Mient. Een vlak heidegebied langs de binnenduinrand juist 
ten noorden van Den Hoorn. Het zal vroeger gemeenschappelijke 
weidegrond zijn geweest, vandaar de naam. Of deze Hoornder 
Mient, om het gebied zo maar eens te noemen naar analogie 
van de Westermient en de Koger Mient, vroeger misschien één 
geheel heeft gevormd met de Westermient, valt op dit moment 
niet te zeggen. Het is echter goed denkbaar dat de Mient 
oorspronkelijk één geheel vormde van Den Hoorn tot aan de 
Koog, maar dat in een latere fase van grootschalige verstuivingen 
duinmassieven als de Kantrichel en de Ockesrichel er over heen 
gestoven zijn, waardoor de Hoornder Mient gescheiden werd van 
de Westermient. Dergelijke grootschalige verstuivingen kwamen 

in de middeleeuwen op veel plaatsen in de Nederlandse duinen 
voor. Op de Koger Mient vond in het begin van de 19e eeuw nog 
enorme verstuiving plaats, waarbij een complete duinplas, het 
Dirkwater, volledig onder het zand verdween.
Moksloot. Zie de beschrijving onder Bleekersvallei en Duinpark 
op p17.
Het Natte Kapevlak. Deze naam wordt genoemd in 
verpachtingsvoorwaarden van het jaar 1896 voor een vallei in 
pachtperceel 4b (duin en Mient waren in de 19e eeuw opgedeeld 
in 19 pachtpercelen). De exacte locatie valt helaas niet meer te 
achterhalen. Mogelijk duidt de naam op het natste deel van het 
Kapevlak in ruime zin (zie onder Kapevlak), waar nu nog een 
duinmeertje ligt.
Nieuwe Slootje. Dit is een stukje droog grasland pal tegen 
Den Hoorn aan. Aan de westkant van dit perceel lag vroeger de 
Trompenol.
Oude Kaap. De hoge duintop ten noorden van het Voorste 
Landje waar in de middeleeuwen en zelfs nog wat later een kaap 
stond, voordat de kapen verhuisden naar de (Nieuwe) Kaperichel.
Oude Kaperichel. De hoge, kronkelende duinrichel ten oosten 
en noorden van de vallei de Bollekamer, waar oorspronkelijk de 
kapen op stonden.
Panamakanaal. Het afwateringsslootje van de Schettersweid 
naar de Moksloot, dwars door de Kaperichel.
Pieter Rozenvlak. Deze vallei ligt centraal in het noordelijk 
deel van het Bollekamergebied. De herkomst van de naam gaat 
mogelijk terug op een nazaat van Jan Jansz. Roos, een duinmeier, 
die samen met een zekere Buijckes in 1664 toestemming kreeg 
om een deel van de grafelijke wildernissen te ontginnen. Voor 
een hardnekkige misvatting omtrent de ligging van het Pieter 
Rozenvlak, zie onder Mavevlak.
Posteleinveldje. Klein nat valleitje, ontstaan nadat hier in 
1972 zand werd weggeschoven om het duin ten westen ervan op 
deltahoogte te brengen. Vernoemd naar deWaterpostelein die in 
het laagste deel groeit.
Rommelpotsnollen, ook Kantrichel. De duinen langs de 
Rommelpot.
Ronde Bol (1878). Dit was een duingroep ten noordwesten 
van het Grote Vlak die door kustafslag verdwenen is. Uit oude 
topografische en militaire kaarten valt niet goed op te maken of 
de Ronde Bol identiek was met het Achterste Boltje. Enkele oud-
duinboeren kenden de naam Ronde Bol niet, zodat het er op 
lijkt dat die in de loop van de vorige eeuw in onbruik is geraakt. 
Pieter de Jager, die ouder was dan de door ons geïnterviewde 
duinboeren, kende de naam nog wel! Maar hij noemt het Voorste 
en Achterste Boltje weer niet. Het lijkt er op dat ook in de tijd van 
de duinboeren bepaalde namen verdwenen of veranderden.
Schetterweid. Deze vallei wordt verdeeld in de Noordelijke en 
de Zuidelijke Schetterweid. Hier liepen ‘schetters’ (pinken). In 
1755 heette dit nog het Kleyne Vlak. Volgens Th. Timmer sprak P. 
de Jager over Drijvers Skettersweid (rond 1900).
Schuur van Drijver. Vroeger stonden er in het Grote Vlak 
diverse schuren van duinboeren, o.a. van Drijver, de Jager en 
Lap (zie hieronder). Ook elders in het duin rond Den Hoorn 
stonden diverse boetjes en schuren, bijv. op het Klamat en in de 
Hoekiesnollen. Deze zijn allemaal in de loop der tijd verdwenen, 
behalve de Schuur van Drijver. Die is na het tijdperk van de 
duinboeren eerst kampeerschuur geweest voor jeugdgroepen, 

tegenwoordig is hij in gebruik als opslagruimte bij de 
paviljoenhouder van Paal 9.
Schuur van Kees Lap. Deze schuur lag aan de oostkant van het 
noordelijke deel van het Grote Vlak, schuin tegenover de schuur 
van Drijver. In 1993 is hij in het kader van de herinrichting van 
het Mokslootgebied gesloopt. Kees en Simon Lap waren twee 
duinboeren uit Den Hoorn.
Sportestuk. Dit perceel zal genoemd zijn naar de russen die er 
groeiden. Sporten is Texels voor enkele grote russensoorten.
Slag over de Mient. Dit slag loopt van de Rommelpotsweg via 
de zuidkant van het Mavevlak naar het Pieter Rozenvlak. Het is 
hoogstwaarschijnlijk al een heel oud slag, net als het Slag van 
Loodsmansduin.
Sloot van ’t Vlak. Naam voor het deel van de Moksloot dat door 
het Grote Vlak loopt (vgl. Tilsloot).
Smidsbol (1896). Vroegere duingroep juist ten zuiden van het 
Jan Ayeslag, verdwenen onder de in de jaren 60 aangelegde 
Zanddijk.
Stooknol. Een hoog duin ten noorden van de Kapenol. Hier 
werd een vuur als baken gestookt.
Tilsloot. Net als ‘Sloot van ’t Vlak’ een benaming voor het 
gedeelte van de Moksloot in het Grote Vlak. De naam verwijst 
naar een brug of til(le) over de sloot. Er lagen diverse tillen over de 
Moksloot, onder meer ook in het Binnenvlak en bij de Aalloop.
Trompenol. Juist ten oosten van het huidige voetbalveld van 
Den Hoorn lag een afzonderlijk duin, dat bekend stond als 
Trompenol. Helaas is deze nol in 1956-1957 afgegraven. Het zand 
is o.a. gebruikt voor de uitbreiding van het Hoornder kerkhof. 
Er hebben vroeger meer van dergelijke geïsoleerde nollen op 
de overgang van de duinen en het polderland gelegen (onder 
meer op de Naal). Deze zijn vrijwel allemaal aan ontginning 
/ ontgronding ten prooi gevallen. Ook aan de vaste wal is dit 
veel gebeurd, onder meer ten zuiden van Den Helder (bijv. 
de Schooten) en nabij Callantsoog. Slechts enkele van zulke 
geïsolleerde duinen of nollengroepjes ontsprongen de dans.
Vijver van de Bollekamer. Zie Middelste Vijver. Deze plas ligt 
dicht bij de Bollekamer (de vallei).
Vijver van Jan Ayeslag. Zie Middelste Vijver. Deze plas ligt dicht 
bij het Jan Ayeslag.
Voorste Boltje. Een kleine duingroep juist noordwestelijk 
van het Elzenbosje. Deze is bij de aanleg van de Zanddijk net 
niet begraven, in tegenstelling tot het Achterste Boltje en de 
Smidsbol.
Voorste Landje. Dit was het eerste landje dat je in de duinen ten 
noorden van het Hoornderslag tegenkwam wanneer je van Den 
Hoorn kwam.
Zanddijk. Na de oorlog was er voortdurend sprake van sterke 
kustafslag in het gebied tussen grofweg Paal 9 en Paal 15. In 1966 
heeft Rijkswaterstaat hier, met buldozers, een nieuwe Zanddijk 
aangelegd. Deze moet niet verward worden met de Zanddijk uit 
de 17e eeuw ten noorden van De Koog (zie bij Slufter en Muy). 
Grote hoeveelheden zand werden machinaal naar binnen 
geschoven, ook over valleien en duinrichels heen. Op dit zand is 
vervolgens helm geplant om de zaak vast te leggen. Er is tevens 
met riet- en rijshoutschermen gewerkt. In latere jaren heeft deze 
Zanddijk door overstuiving, aan- en verstuiving op veel plaatsen 
weer een natuurlijker profiel gekregen. In het traject van de 
Zanddijk is ter bescherming van de kust langs het strand een 

reeks strekdammen aangelegd. Tegenwoordig beschermt men 
de Texelse duinkust vooral met zandsuppleties.
Zandkuil. Een zandafgraving in de uiterste noordoosthoek 
van het Bollekamergebied, tegenover boerderij Heidehof. Hier 
konden de boeren in de vorige eeuw tegen een kleine vergoeding 
duinzand halen, voor gebruik in de stal.
Zodenvlak. In deze vochtige vallei werden vroeger zoden 
gestoken o.a. voor tuunwallen. Dat gebeurde overigens op 
meer plaatsen, maar hier kennelijk zo veelvuldig dat de vallei 
er zijn naam aan ontleende. Sommigen spraken ook wel van de 
Zodenvlakkies, waaronder dan ook de vallei noordelijk van het 
Zodenvlak, tegen het Jan Ayeslag aan, begrepen werd.
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De Geul
De Geul is de langgerekte duinvallei waarin de lepelaarskolonie is gevestigd. 
De laatste halve eeuw wordt hier ook het hele reservaat rond deze vallei mee 
aangeduid. In het kader van dit overzicht wordt hier het hele duingebied 
ten zuiden van het Hoornderslag behandeld, ook voor zover het buiten het 
reservaat de Geul valt. KAART 10, 11, 12 en 13.

Aalloop. Ooit een natuurlijke duinbeek die van het Pompevlak 
naar de Mokbaai liep, genoemd naar de volwassen aal die er in 
de herfst langs naar zee ‘liep’ (en natuurlijk trok de glasaal door 
deze duinbeek ook het gebied weer binnen). Bij de aanleg van de 
Moksloot in 1880/81 is de Aalloop vergraven en rechtgetrokken. 
Op de kaart bij de inlichtingen voor de inschrijving op het 
graven van de Moksloot staat de oude loop van de duinbeek nog 
weergegeven.
’t Akker. Het rechthoekige stuk juist noordelijk van de Moksloot, 
tussen het Landje van Klaas Kok en het Ronde Pompevlakkie. Of 
het echt een akker (een stukje bouwland) was valt niet meer te 
achterhalen.
Bleekweel. Vermoedelijk werd deze weel ooit door de bevolking 
van Den Hoorn gebruikt om in te wassen, waarna het linnengoed 
ernaast te bleken werd gelegd. Schraag vermeldt de naam ook 
voor enkele aangrenzende percelen weiland. Holkema (1870) 
noemt diverse bijzondere planten voor de Bleekweel, zoals 
dwergbloem en platte bies, die wijzen op een open vegetatie. 
Toen de Hoornders na de oorlog dit ‘Weeltje’ als vuilstort gingen 
gebruiken (dus vóórdat er een vuilniswagen op Texel reed) 
veranderde de naam, naar de nieuwe functie, in Rommelweel. 
Vrijwel alle weeltjes op Texel vinden hun oorsprong in een 
dijkdoorbraak. De Bleekweel is uitzonderlijk, omdat hier een 
duinrichel in plaats van een dijk is doorgebroken. Dit moet 
gebeurd zijn in de tijd dat de polder de Kuil nog niet bedijkt was, 
dus vóór 1436.
Blinde Kippenpad. Nadat Rijkswaterstaat dit beheerspad in 
verband met het helmsteken in het zuidelijker gelegen duin had 
laten opknappen, was het pad door het aan weerszijden rooien 
van vlieren en duindoorns zo breed geworden dat volgens een 
vogelwachter van Staatsbosbeheer een blinde kip het zonder 
problemen achteruit lopend nog kon vinden…...
Boterpotsnollen. Volgens de overlevering begroeven jutters 
hier ooit kisten boter om ze later onder dekking van de duisternis 
op te halen.
Dorenol. Deze nol is vernoemd naar de duindoorns die er 
groeien. Het is een van de hoogste duinen in het gebied van de 
Scheiding.
Dulenvlakkies. Dit zijn twee valleien tussen het Loodsmansduin 
en het Grote Vlak met veel galigaan, op zijn Texels dule. Het 
Zuidelijke Dulenvlak is in 1993 tijdens het Mokslootproject 
afgeplagd, het Noordelijke niet.
Duinen van de Porto. Het voormalige duinperceel 2, ooit 
pachtgebied van de familie de Porto, Hoornder duinboeren. 
Hiermee worden tegenwoordig de duinen ten westen van de 
Scheiding, tussen Geul en Pompevlak aangeduid.
Duinen van Drijver. Het voormalige duinperceel 1. Dit is door 
drie opeenvolgende generaties van de familie Drijver uit Den 
Hoorn gepacht. Het ligt ten oosten van de Scheiding. De Drijvers 
waren een geslacht van duinboeren uit Den Hoorn waaruit ook 

Jan Drijver, de bekende ‘feugeltjesman’ en belangrijke figuur in 
zowel de Vogelbescherming als Natuurmonumenten, is geboren.
’t Eiland. Een volledig natuurlijk ontstaan duineiland op de Hors. 
Het ligt nog altijd los van het lage duingebied dat ten zuiden van 
de Kreeftepolder en de Oostelijke Horspolder is ontstaan. De 
afstand open strand tussen het Eiland en deze ‘vaste’ duintjes 
bedraagt in sommige jaren niet meer dan 30 à 40 meter, maar 
tot dusver weet de ebstroom na hoge stormvloeden er altijd 
voor te zorgen dat de embryonale duinvorming hier weer teniet 
gedaan wordt. Het Eiland herinnert een beetje aan Onrust, maar 
is volledig natuurlijk ontstaan en blijft ook zonder menselijke 
bemoeienis in stand.
Engelse Kerkhof. Hier zijn volgens de overlevering eeuwen 
geleden drenkelingen begraven. Kennelijk waren deze afkomstig 
van een Engels schip, maar van welk schip of welke schepen is niet 
bekend. De plek valt in het landschap op door een aantal parallel 
verlopende, lage richels, die vooral op luchtfoto’s heel goed te 
herkennen zijn. Tijdens de werkzaamheden bij de inrichting 
van het Mokslootgebied als waterwinplaats stuitte men in 1955 
bij graafwerk op in totaal 12 geraamten. Aanvankelijk werd 
gedacht dat het hier om de bewuste Engelsen zou gaan. Maar al 
spoedig bleek dat dit onjuist was, en dat het ging om een plek 
waar hulpstrandvonder W.Duinker uit Den Hoorn in de 19e eeuw 
onbekende, aangespoelde drenkelingen begroef. Het ‘echte’ 
Engelse Kerkhof ligt bovendien een stuk oostelijk van de bewuste 
plek. Er was ook een ‘Engelsche Kerkhof’ in de Eierlandse Duinen.
Het Erfpacht. Dit is een oude, alternatieve naam voor het 
Klamat. Schraag vermeldt deze naam onder verwijzing naar het 
feit dat deze gronden in 1818 erfpachtgronden van polder de 
Kuil waren. Later ressorteerde Klamat onder de Dertig Polders, 
die het gebied uiteindelijk voor het symbolische bedrag van één 
gulden overdeden aan Staatsbosbeheer. Zie verder Klamat.
Gat van Jacobsbol. Natte vallei ten oosten van de Jacobsbol. 
De naam is vrij recent door de vogelwachters van de Geul 
geïntroduceerd, naar analogie van het verder westelijk gelegen 
Gat van de Lange Bol.
Gat van de Lange Bol. De lage duinvallei ten westen van de 
Lange Bol. Oorspronkelijk liep deze vallei nog wat verder door 
naar het noorden, maar het noordelijkste stuk is verdwenen 
toen ter plaatse het Hoornderslag, dat tot dan toe pal langs de 
Schuur van Drijver liep, naar het zuiden werd verlegd. Hierbij 
werd een rijke groeiplaats van de brede orchis onder de nieuwe 
weg bedolven. De weg moest opgehoogd worden, omdat hij in 
de winter door het opstuwen van water in het Grote Vlak geregeld 
onder water kwam te staan.
Gat van het Pompstation. Vernoemd naar het pompstation 
van PWN dat van 1956 tot 1993 pal noordoostelijk van de vallei 
stond. In tegenstelling tot de valleien in de omgeving is deze 
vallei nooit in cultuur genomen. Dit kan verklaren waarom hij 
naamloos is gebleven (er is geen oude naam bekend). De huidige 
naam dateert van het werk aan het Mokslootproject in 1993, toen 
de vallei afgeplagd werd.
Geul, ook Geulvallei. De langgerekte duinvallei waarin de 
lepelaarskolonie is gevestigd. Tegenwoordig heet het hele 
reservaat rond deze vallei De Geul. De naam zal afgeleid zijn van 
het feit dat hier ooit, toen het gebied nog open lag naar de zee, 
een strandgeul liep.
Geulplas. Het laagste deel van de vallei de Geul. Door kustaanwas 

heeft zich hier een duinmeer gevormd.
Geelhartjesvlakkie. Valleitje vernoemd naar het hier talrijke 
geelhartje, een klein bloempje uit de vlasfamilie.
Grote Vlak. Net als het deel van het Grote Vlak benoorden het 
Hoornderslag kan ook de zuidkant van deze grote vallei in enkele 
afzonderlijke gebieden ingedeeld worden. Aan de westkant ligt 
als afzonderlijke vallei het Gat van de Lange Bol, van de rest van 
het Grote Vlak gescheiden door de Lange Bol. Verder kunnen 
onderscheiden worden: het Middelste Vlak en het Puntvlak. 
Al deze deelgebiedsnamen zijn vermoedelijk ontstaan na het 
graven van de Moksloot in 1880/81 en het in cultuur brengen van 
de vallei. Zie verder de tekst over het Grote Vlak onder Bollekamer.
Glijnol, of Voorste Duin (zie aldaar). Kinderen gleden hier in 
winters met sneeuw met hun slee vanaf.
Heidnol. Dit is het hoge duin ten zuiden van het Vlakkie van de 
Siep. Heid is Texels voor struikheide.
Helmbol. Een gebied van lage duintjes en twee perceeltjes droog 
grasland aan de westrand van de Kuil.
Henhuisduin (1688). Dit duin lag bij het Horntje en was 
vernoemd naar het Henhuisje. Volgens Schoorl is dit gebied 
aangegroeid na 1602. Op een kaart uit 1695 staat een gebouw met 
de naam ’t Hen Huijske.
Hoekiesnollen. Het westelijke deel van de duinen van het 
Horntje. Ze liggen ten oosten van de oude vuilnisbelt. In de 
Hoekiesnollen lagen vanouds diverse landjes, die vooral voor 
bollenteelt zijn gebruikt. Al deze landjes zijn al jaren geleden 
verlaten en verwilderd.
Hofstee. Dit is een soort inham van het Klamat, juist zuidelijk 
van de Bleekweel, die in cultuur is gebracht en al zeker sinds 1832 
onder deze naam bekend is (Schraag 1990).
Hoge Richel. Het hoge duinmassief ten zuiden en westen van 
het Lange Heidvlak. Onderdeel van deze richel zijn de Stooknol 
(een naamgenoot van die in het Bollekamergebied) en de Nol van 
de Staak.
’t Hokkie vanTheus. Voormalig bollenlandje van Theus de Porto 
in de Hoekiesnollen. Het ligt pal oostelijk van de voormalige 
Texelse vuilstort en is intussen volledig verwilderd.
’t Horntje. Dit is vanouds de naam van de hoek duinen ten 
noordoosten van de Mokbaai. In dit gebied is in 1962 de 
veerhaven aangelegd. Vroeger stak het Horntje aanzienlijk 
verder in oostelijke richting het Marsdiep in, maar ondanks 

allerlei kustverdedigingswerk in de 18e eeuw verdween hier veel 
duin in zee.
De Hors, ook Zandplaat de Horst (1755). Oorspronkelijk een 
zandbank voor de Texelse zuidkust. Nadat deze met het eiland 
verheeld is, is de naam altijd gebruikt voor het brede strand aan 
de zuid- en zuidwestkust van het eiland. Delen van dit strand zijn 
met duinen en valleien bedekt geraakt en kregen nieuwe namen, 
bijv. de Geul of de Horspolders. De zandplaat is voortdurend van 
vorm en omvang veranderd, zodat de naam ‘de Hors’ op enigszins 
variërende plaatsen aan Texels zuidkust betrekking heeft gehad.
Horspolders. Verdeeld in het Oostelijke en Westelijke 
Horsmeertje. Deze zijn in de naoorlogse jaren met stuifdijken 
tot stand gebracht op de Hors.
De Horsvallei. Nadat de Kreeftepolder van de Hors was 
afgesnoerd, besloot Rijkswaterstaat dat er niet langer door de 
aanleg van stuifdijken nieuwe duinvalleien zouden worden 
afgesnoerd, en dat de duinvorming op de Hors verder een 
natuurlijk verloop moest hebben. Dit heeft geleid tot een 
uitgebreid mozaïek van lage duinenrichels en meestal vrij kleine 
valleitjes. De meest noordelijke, tegen de stuifdijk bezuiden 
de Oostelijke Horspolder aan, is veruit de grootste van deze 
natuurlijk ontstane valleien. In recente tijd is deze vallei, waarin 
ter wille van de bijzondere plantengroei jaarlijks wordt gemaaid, 
voorzien van de naam Horsvallei.
Jacobsbol. Duingroep ten oosten van het Grote Vlak. De 
naam werd vaak verbasterd tot Jakesbol. Net als bij een 
aantal andere veldnamen in het Texelse duin, wordt de naam 
in het spraakgebruik standaard zonder lidwoord gebruikt 
(bijv. ook Pompevlak). Zoals vaker bij veldnamen die aan een 
persoonsnaam zijn ontleend, is de herkomst van ‘Jakesbol’ niet 
bekend.
Joost Dourleinkazerne. Voorheen Vliegkamp De Mok 
(1917). Tot de oorlog werd hier gewerkt met watervliegtuigen. 
Nu is hier het ‘Opleidingscentrum Amfibisch’ van het Korps 
Mariniers gevestigd, evenals de thuisbasis van de Eerste en 
Tweede Bootcompagnie van het Korps Mariniers. In 1983 werd de 
kazerne vernoemd naar Joost Dourlein (1911-1980), kapitein der 
mariniers.
Kammosvlakkie. In dit valleitje werd het in de duinen zeer 
zeldzame kammos ontdekt. Omdat het valleitje op dat moment 
geen naam had, kreeg het deze naam.

Kammos
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Karhoek, ook Korhoek. Tegenwoordig wordt onder de Kar- 
of Korhoek de hoge kwelder van de westpunt van de Mokbaai 
verstaan. Op oude kaarten staat deze naam iets westelijker 
vermeld, de huidige Karhoek bestond toen nog niet. De herkomst 
van de naam heeft te maken met de ‘Zoetwater Put’ in de duinen 
ten noorden van het Pompevlak. Men gebruikte karren om vaten 
met zoet duinwater over deze hoekvormige plaat naar sloepen 
te brengen, die ze vervolgens afleverden op de grote schepen 
die op de Rede van Texel lagen. Er is ook wel gesuggereerd dat de 
naam afkomstig zou zijn van ‘kor’ in de betekenis van net, maar 
dat is in dit geval minder waarschijnlijk. De vermoedelijk oudste 
vermelding van de naam is te vinden op een kaart van landmeter 
Melchior Bolstra uit de 18e eeuw waarop de Rede de Mock staat 
afgebeeld. Hierop is de Korhoek als droog strand afgebeeld, en is 
tevens de zoetwaterput te vinden.
Kattenkom. Dit was een droge duinpan die tot de winter 1975/76 
aanwezig was op de plaats waar nu de 1e Vijver ligt. De naam was 
afgeleid van de katten die hier gevangen zijn.
Kees Dekkers Hok. In deze vallei lagen enkele kleine landjes, 
gepacht door Kees Dekker uit Den Hoorn. De vallei en de 
landjes zijn in 1987 afgegraven. Met het vrijgekomen zand zijn 
de gesloopte Duitse bunkers op de westpunt van camping 
Loodsmansduin (niet te verwarren met het duin dat zo heet) 
begraven. De afgraving is zo uitgevoerd dat er een mooie vochtige 
duinvallei is ontstaan.
Kelderhuispolder. In de jaren 30 ontstaan door aanleg van een 
stuifdijk op De Hors, waardoor een stuk strand is afgesnoerd dat 
nu de vallei vormt. Het project stond onder leiding van opzichter 
Kelderhuis van Rijkswaterstaat. De vallei is sindsdien grotendeels 
door overstuiving verloren gegaan. In de tijd van de aanleg raakte 
de naam ‘polder’ voor met stuifdijken afgesnoerde duinvalleien 
in zwang. Vergelijk de Kroonspolders op Terschelling en Vlieland.
Klamat. Dit is de naam van het lage duingebiedje tussen de 
Mokweg en de Rezieneweid. De naam wordt ook wel uitgesproken 
als Klemat en Klimot. Komt vermoedelijk van klein mad, wat klein 
land betekent. In het Klamat ligt de Bleekweel, ook bekend als 
Rommelweel. Zie ook Klimmesdiekie.
Kleine Strandje. Gelegen aan de noordkant van de Mokbaai, 
vlak bij de veerhaven. Vroeger haalde men hier schelpen die 
als grit voor de legkippen gebruikt werden, van de altijd wel 
aanwezige schelpenbanken.
Klimmesdiekie. Het Klimmesdiekie, in ietwat gefatsoeneerd 
Nederlands Klamatsdijkje, is een duindijkje aan de oostkant 
van het Klamat, dat haaks op de Kuildijk ligt en aansluit op de 
Rezieneweid. Hoe en wanneer dit dijkje ontstaan is, valt niet 
meer te achterhalen. Ten zuiden en noorden ervan liggen twee 
vermoedelijk afgezande perceeltjes, waar het zand voor dit dijkje 
mogelijk ooit weggegraven is. In afwijking van het voorgaande 
gebruiken De Jager en Kikkert (1998) de naam ‘Klimmersdijkje’ 
als alternatief voor de Kuildijk. Dit is onjuist.
Kogelvanger. Dit duin is door Defensie een tijdlang gebruikt als 
kogelvanger bij schietoefeningen. Het is het boven de Stuifdijk 
uitstekende hoge duin, iets oostelijk van de uitkijkpost van de 
Geul.
Korhoek. Zie Karhoek.
Kraaiheidvlak. Dit is een andere naam voor het Lange Heidvlak, 
zie aldaar.
Kreeftepolder. De Kreeftepolder is begin jaren 70 ontstaan door 

aanleg van een stuifdijk op De Hors, waardoor een stuk strand is 
afgesnoerd dat nu de vallei vormt. Het werk vond plaats onder 
leiding van Jaap Kreeft, opzichter van Rijkswaterstaat.
Kronkels. Duingebiedje in de Kuuldernollen. Het ontleent zijn 
naam aan het grillige verloop van de duinen ter plaatse.
Kuuldernollen. Het hele duingebied tussen de polders de Naal 
en de Kuil wordt aangeduid als de Kuuldernollen ofwel de duinen 
van de Kuil of Kuul. Zie ook Sieboesnol.
De Laan. Van oorsprong was de Laan een ondiepte aan de 
noordkant van het Marsdiep. Later is die naam overgegaan op de 
zuidoostrand van de Hors.
Landje van Klaas Kok. Klaas Kok was een duinboer uit Den 
Hoorn, die het duinperceel pachtte waar dit landje in ligt. Ten 
oosten ervan stond vroeger zijn boet. In 1956 werd de persleiding 
vanaf het Pompstation naar het PWN-gebouw bij Den Burg dwars 
door dit landje aangelegd. De hele vallei is in 1993 in het kader 
van het Mokslootproject afgeplagd. Toen is ook de persleiding 
verwijderd. Tegenwoordig ligt hier een natte duinvallei met in het 
midden een duinmeertje, een heel bijzonder stukje natuur met 
veel zeldzame planten als weegbreefonteinkruid, galigaan en 
teer guichelheil. Het ziet er nu natuurlijk uit, en niets herinnert 
er meer aan het vroegere cultuurlandje.
Lange Bol. De lage, langgerekte duinrichel juist westelijk van 
het Grote Vlak, ten zuiden van het Hoornderslag.
Lange Heidvlak, ook Kraaiheidevlak. Zeer langerekte, 
vooral met heide begroeide vallei ten zuiden en westen van het 
Pompevlak, waarvan het gescheiden wordt door de Lange Richel.
Lange Richel. De hoge duinrichel die het Pompevlak en het 
Grote Vlak van het strand afsnoerde. Van oorsprong is het stellig 
een stuifdijk, uit ca 1750. De namen Lange Heidvlak en Lange 
Richel zijn in de afgelopen decennia bij de vogelwachters van 
de Geul in gebruik geraakt, omdat deze gebieden geen bekende 
naam hadden. Vermoedelijk hebben zowel de richel als de vallei 
vroeger wel degelijk een naam gehad, maar deze zijn verloren 
gegaan. Richel en vallei liepen voorheen nog verder noordelijk 
door. Ze zijn iets ten noorden van het Hoornderslag door de 
kustafslag schuin ‘afgesneden’ op de plaats waar sinds 1966 de 
Zanddijk begint. Zie Zanddijk onder Bollekamer.
Loodsmansduin. Deze duintop, één van de hoogste van Texel, 
was vroeger een seinpost en uitkijkpost van loodsen, die hier naar 
potentiële klanten uitkijk hielden. Loodsmansduin is overigens 
de vernederlandste vorm van de Texelse naam Loosterduun. Na de 
oorlog werden op het iets minder hoge duin in de nabijgelegen 
Kuuldernollen (ten zuidoosten van het Loodsmansduin) 
vanwege de woningnood enkele Duitse bunkers als woning 
gebruikt. Nadat dit gebruik beëindigd was, werd dit het 
hoofdkwartier van een camping van de RST (Recreatiestichting 
Texel). Deze camping kreeg eveneens de naam ‘Loodsmansduin’. 
Daardoor gingen velen de naam Loodsmansduin gebruiken voor 
het duin met de receptie van de camping er op, of zelfs voor het 
hele gebied van de Kuuldernollen. Ten onrechte. Het enige echte 
Loodsmansduin is het onvolprezen Loosterduun. Daarop staat nog 
altijd een oude bunker die in de zestiger jaren, toen veel bunkers 
zijn opgeruimd, niet gesloopt is aangezien hij van Nederlandse 
makelij is. Deze bunker heeft nu de status van monument. Het 
Loodsmansduin is ingericht als uitkijkpost met een magnifiek 
uitzicht over het Marsdiep, de Noordzee en zuidelijk Texel.
Lucasbollen. Oude naam, die op een kaart uit 1769 gebruikt 

wordt voor een duingroep in het Hoorder Nieuwland.
Middelste Vlak. Dit is het deel van het Grote Vlak tussen het 
Hoornderslag en het Puntvlak. 
Moksloot. Zie de beschrijving onder Bleekersvallei en Duinpark.
Molwerk. Oorspronkelijk was dit een smal duingebied. Dit 
werd door kustafslag steeds smaller, zodat men zich begin 18e 
eeuw genoodzaakt zag het duin door ‘overmollen’, bewerking 
met een molbord, te herprofileren en versterken. Al vóór 1796 
is ook zand gewonnen op de plek waar nu de Petten liggen, ook 
voor versterking van het Molwerk. Nog weer later is het Molwerk 
voorzien van een steenglooiing en de dijk verder versterkt 
en ingezaaid met gras, zodat hij nu niet meer als duinrichel 
herkenbaar is.
Mokbaai of De Mok. In deze namen leeft de ‘Rede de Mock’ 
voort. Dit was gedurende het midden van de 18e eeuw een 
natuurlijke kom, waar zeeschepen voor anker konden liggen 
in de luwte van De Hors. Een tijdlang was hier een officiële 
ankerplaats aanwezig, compleet met een havenmeester die 
liggeld inde. Later is de naam ook gebruikt voor het militaire 
kamp dat nu Joost Dourleinkazerne heet. De herkomst van de 
naam Mok is niet goed bekend. Mogelijk is het afgeleid van ‘mok’ 
in de betekenis van meeuw. Misschien verbleven er in de luwe 
baai regelmatig groepen meeuwen.
Kom. In 1755 een diep gedeelte van de toenmalige Rede de Mock.
Neeltjesnol. Vroeger een hoog duin ter hoogte van het punt 
waar nu de Mokweg over het duin gaat richting de Moksloot. 

Hij is deels weggeschoven in het kader van het op deltahoogte 
brengen van de duinen.
Nieuwe Slag. Nadat een ouder slag, het zgn. Slag van Daalder (zie 
aldaar), door kustafslag bij Paal 9 onder het stuifzand dreigde te 
verdwijnen, is verder oostelijk dit Nieuwe Slag aangelegd. Het 
loopt van de Parkeerplaats bij Paal 9 tot aan het eind van het 
Blinde Kippenpad.
Nollen van de Porto. Alternatieve aanduiding voor Duinen van 
de Porto.
Nollen van Drijver. Alternatieve aanduiding voor Duinen van 
Drijver.
Nol van de Staak. Duin in de Hoge Richel, vernoemd naar een 
baken. Uiteraard heeft ook hier ooit een staak of baken gestaan. 
Deze nol lag een stuk westelijk van het huidige parkeersterrein 
van Paal 9 en is door de kustafslag verloren gegaan.
Oliebol. Een laag duineiland dat aan het begin van de vorige eeuw 
op de Hors lag, ten zuidwesten van het Vliegkamp de Mok. Drijver 
vermeldt het in 1934 al als een verdwenen plekje. De Oliebol was 
kleiner dan het vergelijkbare Onrust. Thijsse brengt de Oliebol 
ook ter sprake, maar noemt het abusievelijk ‘de Pannekoek’. Of de 
Oliebol hetzelfde lot ondergaan heeft als Onrust, of dat het in de 
loop der tijd versmolten is met andere duingroepen op de Hors, 
valt niet meer na te gaan. Op de Topografische Militaire Kaart uit 
1911 staan twee duineilandjes op de Hors aangegeven, mogelijk 
is één daarvan de Oliebol in een jong stadium van ontwikkeling. 
Zowel de Oliebol als Onrust waren wandelende duinen, die zich 
in noordoostelijke richting over de Hors verplaatsten.
Onrust. Dit is een oude naam van de zuidpunt van de Hors. 
Oorspronkelijk was Onrust de naam van een zandplaat, die 
in 1910 met de Hors verheelde. Op deze aangelande zandplaat 
bevond zich reeds vóór de verheling met de Hors een duineiland, 
waarop later de naam Onrust overging. Ondanks pogingen van 
Rijkswaterstaat om deze plek te behouden zijn deze duinen in 
één stormnacht in december 1940 volledig van de aardbodem 
verdwenen. Toch is de naam daarna blijven bestaan, als 
aanduiding van de zuidpunt van de Hors, ook al ligt die niet meer 
op de plek waar ooit het duineiland Onrust in de golven verging. 
Zie ook de Oliebol.
Oude Hoorn. De Oude Hoorn was een nederzetting op de 
vloedhaak of ‘horn’ waarop van west naar oost de duinen van de 
Kuuldernollen, Klamat en Oude Hoorn liggen. De nederzetting 
werd in 1398 of 1399 verwoest door de zgn ‘likedelers’, zeerovers 
in dienst van de Friezen, in de tijd van conflicten tussen Holland 
en Friesland. Daarna werd deze plek verlaten en trok de bevolking 
naar het Clijf, dat toen de naam Den Hoorn kreeg, hoewel het 
absoluut niet op een horn ligt, maar op een klif! Het gebied 
van Oude Hoorn bestaat uit verschillende perceeltjes met een 
eigen naam, zie hiervoor Schraag (1990). Tot 1905 of 1906 stond 
op een van deze percelen nog een boerderij, eveneens Oude 
Hoorn genaamd. In 2008 is door de Agrarische Natuurvereniging 
De Lieuw een herstelproject uitgevoerd, waarbij in het hele 
duingebied tussen de Mokweg en de Watermolenweg oude 
tuinwallen, diverse kolken en een stukje dijk opnieuw zijn 
aangelegd. Ook is toen de Bleekweel, alias Rommelweel, 
opnieuw uitgegraven, nadat deze eerder volgestort was met 
vuilnis en afgedekt was met overtollig zand.
Paadje van Drijver. Oorspronkelijk heette dit het ‘Slag langs 
de Helmbol’. In 2001 is het door Staatsbosbeheer bij wijze van 

Uit: Texelse Courant, 16 januari 1935

UItgave: NatuurMedia | Dit rapport is te koop in Texelse boekhandels en via www.natuurmedia.nl



30 31

aandenken vernoemd naar de familie Drijver. Toen eindigde 
de pacht van het duinterrein alhier door de laatste van de drie 
generaties Drijver die hier als duinboeren actief waren. 
Paadje van Jan Witte. Dit recent aangelegde paadje verbindt de 
uiterste westpunt van de Kreeftepolder met het strand ter hoogte 
van Paal 8. Het loopt langs de westpunt van de Slenk van Paal 8 en 
is vernoemd naar vogelwachter Jan Witte.
De Petten. Plasje juist ten noorden van het Molwerk. Hier is 
volgens Schoorl aan het eind van de 18e eeuw grond gewonnen 
voor versterking van het Molwerk. De Petten zijn dus ‘dijksputten’ 
en geen overblijfsel van een vroegere dijkdoorbraak, zoals nogal 
eens gedacht wordt. Het is evenmin een restant van een oude 
stroomgeul van het Marsdiep, zoals door de Jager en Kikkert is 
gesuggereerd. Het water in de Petten is sterk brak, door zoute 
kwel die onder de dijk van het Molwerk door komt.
Pietersduin, of Potersduin. Vermeld op diverse oude kaarten, 
maar wij hebben niet met zekerheid kunnen vaststellen welke 
top er exact mee bedoeld werd. De vroegere pachter van deze 
duinen, P.D. Drijver, kon de naam ook niet precies lokaliseren, 
zodat hij niet door ons op de kaart is weergegeven. Vermoedelijk 
heeft hij betrekking op één van de verschillende hoge toppen 
ten noorden van het Pompevlak. Twee toppen aldaar, het Witte 
Noltje en de Rietveldsnol, zijn wel goed bekend.
Pompevlak. Deze naam is al heel oud, en heeft niets van doen 
met het feit dat (o.m.) hier van 1956 tot 1993 de drinkwaterwinning 
van het PWN plaats vond. Al in de 18e eeuw werd hier namelijk 
water opgepompt voor zeeschepen die op de Rede de Mock 
lagen. Op een kaart van Melchior Bolstra uit die tijd staat al een 
‘zoet water put’ afgebeeld aan de noordkant van de vallei.
Pompstation. Hier werd in 1956, bij de ingebruikname van het 
Mokslootgebied als waterwingebied, het pompstation gebouwd. 
Het station is bij de beëindiging van de winning in 1993 gesloopt, 
maar de naam blijft nog aan de plek hangen. Ook is een natte 
vallei ernaast ‘Gat van het Pompstation’ gedoopt.
Poterspaadje. Langs dit paadje konden de helmplanters 
of ‘helmpoters’ min of meer droogvoets de natte Geulvallei 
oversteken naar de Richel van de Geul, om vandaar op de Hors 
te komen.
Pro Patria (1873). Dit was een gebouw op de zuidpunt van de 
Stuifdijk.
’t Puntje. Met deze naam wordt sinds jaar en dag de uiterste 
oostpunt van het duin ten zuiden van de Mokbaai aangeduid. 
Bij ‘t Puntje staat al heel lang een sterke stroming, daarom zijn 
de duinen hier, bij de ‘Kop van de Stuifdijk’, al in het begin van 
de vorige eeuw van een basaltglooiing voorzien. Ook zijn er veel 
zinkstukken gelegd, alsmede een strekdam. De strekdam is in 
1928 tijdens een storm in één klap over een lengte van minstens 
40 meter totaal verdwenen. Ter plaatse stond toen direct 10 
meter water!
Puntvlak. De uiterste, driehoekvormige zuidpunt van het Grote 
Vlak, aan de noordkant begrensd door een zijslootje van de 
Moksloot.
Rede de Mock. Voormalige ankerplaats in de Mokbaai (zie 
aldaar).
Rezieneweid, eerder Hoge op Buitenhoorn. Een schraal weitje 
aan de oostkant van het Klamat, tegen de Stolpweg aan. Volgens 
de Jager en Kikkert zou de naam teruggaan tot de middeleeuwen 
toen dit gebied aan zee grensde en er een overslagplaats van 

zuidvruchten, in casu rozijnen, zou hebben gelegen. Wij achten 
deze verklaring zeer onwaarschijnlijk. Op Texel werd vanouds 
onder een ‘krentenweid’ een stuk weiland verstaan dat helemaal 
werd kaal gevreten, totdat er alleen nog keutels, ‘krenten’, lagen. 
Schapen op een dergelijk perceel gaven goede room voor de 
schapenboter (Jansen). Vermoedelijk is ‘Rezieneweid’ simpelweg 
een variatie op de naam Krenteweid.
Richel van de Geul. De hoge duinrichel, van oorsprong een 
stuifdijk, die de vallei de Geul van de Hors afsnoerde.
Rietveld. Ooit zal hier een rietveld gelegen hebben. Nu is het een 
laag gelegen stuk grasland in de westpunt van de polder De Kuil.
Rietsveldsnol. De hoge nol ten zuidwesten van het Rietveld.
Rommelweel. Zie Bleekweel.
Ronde Pompevlakkie. Een kleine vallei ten noordwesten van 
het Pompevlak, vermoedelijk ontstaan als uitblazingsvallei, net 
als bijv. de nabijgelegen Dulenvlakkies. Ooit was dit cultuurland, 
zoals uit de omringende tuinwal en het oude afvoergreppeltje 
blijkt.
Schapenmelkershok. Een door tuinwallen omgeven veldje 
in het westen van het Pompevlak waar vroeger schapen werden 
gemolken. Die tuinwallen zijn met het plagwerk in 1993 
verwijderd.
Scheiding, op zijn Texels de Skeiing. Vroeger de grens tussen de 
19e-eeuwse pachtpercelen 1 en 2, in dit geval dus de grens tussen 
de Duinen van de Porto en de Duinen van Drijver.
Schilbolsnol. Het hoge duin ten oosten van het Molwerk.
De Siep. Het lage duingebiedje ten noorden van de 
Kuuldernollen. De naam slaat zowel op het duin als op twee 
graslandpercelen ten noorden en ten zuiden ervan. Het zuidelijke 
en grootste perceel zou de herkomst van de naam de Siep, in de 
zin van ‘zijpe’ zijn. Zijpe of sipe, ook siep, is Middelnederlands 
voor inham in de kust. Hier gaat het om een langgerekte, smalle 
inham die naar het oosten naar de Waddenzee open lag, in de 
tijd voor 1378 dat de Naal nog niet was ingepolderd. Schraag 
geeft voor dit gebied de naam Sieboet op, die weer is afgeleid van 
Siep-boet, dus boet op de Siep. In 1832 stond er reeds een boet 
op de duintjes van de Siep, deze is later kennelijk afgebroken en 
vervangen door de stenen schuur die er nu nog staat.
Sieboesnol, ook wel Sieboetsnol. De hoge nol ten zuiden van 
de Siep, aan de noordrand van de Kuuldernollen. De Sieboesnol 
ligt dus niet òp maar tegenòver de Siep, in de Kuuldernollen. 
Het is een afgeleide naam. Op diverse 19e-eeuwse kaarten 
komt de naam Sieboesnollen voor als aanduiding van het hele 
gebied dat bij de Hoornders altijd bekend heeft gestaan als de 
Kuuldernollen. Op sommige kaarten is de naam Sieboesnollen 
verhaspeld tot Siborsnollen of zelfs Kieboesnollen, wat teruggaat 
op een misverstand bij de kaartmakers.
Slag van Daalder. Vernoemd naar de firma Daalder, de aannemer 
die voor Rijkswaterstaat kustverdedigingwerk uitvoert. Het 
meest westelijke deel van het oorspronkelijke Slag van Daalder 
is ondergestoven, waarna iets oostelijker het Nieuwe Slag werd 
aangelegd. Dit sluit nu in de Geul aan op het Slag van Daalder, dat 
vervolgens via het Blinde Kippenpad de duinen ten zuiden van de 
Geul ingaat. Het verlengde van het Slag van Daalder in oostelijke 
richting, voorbij de splitsing met het Blinde Kippenpad, heet het 
Slag achter de Geul. 
Slag van Loodsmansduin. Staat ook als Slag naar 
Loodsmansduin (1873) en Slag langs Loodsmansduin (1938) 

op kaarten. Dit strandslag bestond al in de 17e eeuw. Nu ligt hier 
het wandelpad dat als ‘gele route’ vanaf de Witte Weg naar de 
parkeerplaats van Paal 9 voert.
Slag van Paal 6. Het pad dat vanaf de Mokweg, juist langs 
de oostpunt van de Geul in de richting van de Hors loopt. 
Aanvankelijk een zandpad, later van rijplaten voorzien door 
Defensie. In de jaren 70 is het door door Rijkswaterstaat voorzien 
van een asfaltverharding.
Slag langs de Helmbol. Vernoemd naar het lage duingebiedje 
waar het langs loopt. Nu heet dit slag Paadje van Drijver.
Slag over de Aalloop. Pad dat de Aalloop overstak, het liep aan 
de zuidkant van de Stuifdijk en kwam bij Paal 6 op De Hors (1938).
De Slenk van Paal 8. Dit is momenteel de jongste primaire 
duinvallei van Texel. Aanvankelijk was het een vallei die aan de 
oostzijde naar de Hors toe nog een open verbinding met het 
hoge strand had. In recente tijd is deze opening op natuurlijke 
wijze dichtgestoven, zodat er nu geen stormvloedwater meer in 
de vallei kan komen en het gebied verzoet. 
Spoorbaan. Vernoemd naar het spoorlijntje van de Duitse 
bezettingstroepen van Oudeschild naar De Koog. Het diende voor 
aanvoer van materiaal voor de aanleg van verdedigingswerken, 
het tracé is nu een wandelpad (ook in de Recreatieduinen). In de 
Muy ligt een andere Spoorbaan.
Sportevlakkie. Valleitje tussen de vogelwachterskeet aan de 
Mokweg en de stormkering van Rijkswaterstaat. Sporten is Texelse 
voor enkele grote russensoorten, waaronder de zeerus, die hier 
talrijk groeide in de tijd dat het zeewater hier nog vrij spel had.
Stokkie van Duin. Heel oude naam voor een perceel in de 
uiterste zuidwestpunt van de Naal. Schraag (1990) vermeldt dat 
de naam als ‘het Stocken aan Duijn’ in 1660 en ‘het Stokje op 
duin’ in 1780 voorkomt. In 1832 staat het als Stokje van Duin 
vermeld. Nu staat niet alleen dit perceel, maar ook het hoge duin 
er tegenaan als Stokkie van Duin bekend. De vraag of de naam 
van het perceel van het duin is afgeleid of andersom, valt niet 
meer te beantwoorden. Om welk ‘stokkie’ het hier gaat, wellicht 
een piket of een paaltje dat als markering van een grens diende, 
is überhaupt onbekend.
Stooknol. Dit hoge duin is een naamgenoot van de Stooknol in 
de Bollekamer, maar later ontstaan. De naam geeft aan dat hier 
vroeger een vuur als kustverlichting is gestookt. De Stooknol ligt 
in de Hoge Richel, ca 400 meter oostelijk van het Nieuwe Slag.
Stuifdijk. In het begin van de 19e eeuw dreigde het restant van de 
ooit veel grotere Mokbaai dicht te stuiven met zand vanaf de Hors. 
Omdat inwoners van Den Hoorn hierdoor de ligplaats van hun 
visserschuiten dreigden te verliezen, namen ze zelf het initiatief 
om dit middels de aanleg van een stuifdijk te beletten. In 1846 is 
hiermee begonnen, en in de jaren daarna heeft de provincie het 
voortouw genomen om dit werk tot een goed einde te brengen. 
Het mocht niet baten: het dichtstuiven van de baai hield wel op, 
maar de ankerplaats verzandde evengoed door al het zand en slik 
dat in de luwe baai bezonk.
Texelsche of Nieuwedieper veerhuis (1873). Dit stond vroeger 
op ’t Horntje.
Vierkante Gat. Grote uitstuivingsvallei ten zuiden van de 
Kelderhuispolder die in de eerste jaren (rond 1980) volkomen 
kaal en blinkend wit was. Toen stond hij als het Witte Gat 
bekend. Door dit stuifproces is het grootste deel van de 
Kelderhuispolder onder stuifzand verdwenen. Het stuifzand 

kwam op zeker moment zelfs over de Richel van de Geul heen, 
waarna Rijkswaterstaat met helmplant de duinen tot rust bracht. 
Het is verreweg de grootste uitblazingsvallei die in de afgelopen 
eeuw op Texel is ontstaan. Toen de vallei volledig begroeid begon 
te raken kreeg hij de naam in Vierkante Gat, naar de grofweg 
rechthoekige vorm.
Het Vlakkie. Weiland ten westen van De Petten, oorspronkelijk 
een duinvalleitje.
Vlakkie van de Siep. Eén van de valleitjes in de Kuuldernollen, 
gelegen ten zuiden van de Siep en de Sieboesnol.
Vliegbol. Het duingebied tussen de Oostelijke Horspolder en 
de Joost Dourleinkazerne, ten zuiden van de Stuifdijk. De naam 
verwijst naar vliegtuigen. Aanvankelijk lag hier vlak strand. Toen 
Vliegkamp De Mok, de latere Joost Dourleinkazerne, gesticht 
werd, moest er een grote plas in de Mokbaai uitgebaggerd 
worden waarin ook met eb voldoende water zou staan om de 
watervliegtuigen te laten opstijgen en boten te laten varen. Voor 
het laatste werd tevens een vaargeul naar het Marsdiep gebaggerd. 
Al het zand dat hierbij vrijkwam is toen over de Stuifdijk heen op 
de Hors gespoten, waarbij het gebied de Vliegbol is ontstaan. Dit 
is later door aanstuiving vanaf de Hors nog verder uitgegroeid.
1e, 2e, 3e, 4e, 5e Vijver. Kleine duinplassen in het gebied tussen 
het Pompevlak en de Geul, die zijn ontstaan toen in 1975 delen van 
een traject in de duinen van Drijver en de Porto op deltahoogte 
werden gebracht. Ze hebben dezelfde ontstaangeschiedenis als 
de vijvers in het Bollekamergebied, zie aldaar.
Voorste Duin, ook Glijnol (zie aldaar). Dit hoge, merkwaardig 
afgeronde duin is reeds vanaf het Marsdiep, vanaf de veerboot, 
goed zichtbaar. Het ligt pal westelijk van het Loodsmansduin.
Wiervlakkie. Vóór de aanleg van de veerhaven in 1961/62 lag hier 
een droge, hoog gelegen duinvallei, omringd door hoge duinen. 
In een artikel in de Texelse Courant van 5 april 1961 wordt zelfs 
gesproken van ‘een kleine hoogvlakte’. Dit bijzondere valleitje 
en de omliggende duinen zijn volledig weggegraven bij de aanleg 
van de haven. De herkomst van de naam is niet zeker, maar een 
verband met ‘wier’, het zeegras dat vroeger in de Waddenzee 
werd gemaaid, ligt voor de hand. Vermoedelijk werd het hier te 
drogen gelegd, nadat het in zoetwatersloten was ‘gevorsd’, d.w.z. 
dat het zout er was afgespoeld.
Witte Bank. Vroeger de aanduiding van de duinen juist ten 
noorden van de beide Horspolders, toen deze nog de zeereep 
vormden. Door de aangroei van de kust is het stuiven hier 
intussen al lang verleden tijd. Daardoor zijn de duinen hier 
intussen niet meer wit maar groen, maar de naam is blijven 
bestaan.
Witte Nol, ook Witte Noltje. Eén van de hoogste duintoppen 
ten noorden van het Pompevlak. Ooit was het waarschijnlijk een 
stuivende blanke top der duinen. In de oorlog het Zoeklicht 
genoemd vanwege het zoeklicht van de Duitse luchtafweer dat 
er stond. De laatste naam is nog tot ver na de oorlog in gebruik 
gebleven, maar het Witte Noltje verdient o.i. de voorkeur.
Zuidhoek. Een laag stuk duinvallei ten zuiden van het 
Hoornderslag, eigenlijk het zuidelijkste deel van de 
Bollekamervallei.
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Wanden
Hoge heuvels en ruggen
Hoge duinen
Plateaus
Terrassen
Plateau-achtige vormen
Waaiervormige glooiingen
Niet-waaiervormige glooiingen
Lage ruggen en heuvels
Welvingen
Vlakten
Laagten
Ondiepe dalen
Matig diepe dalen
Diepe dalen
Water
Water
Bebouwing
Dijken
Recreatie

LegendaKaarten
Kaart 1  Eierlandse Duinen
Kaart 2  Slufter (noord)
Kaart 3  Slufter (zuid)
Kaart 4  Muy en Korverskooi
Kaart 5  Koog en Kogermient
Kaart 6  Seeting en Everste Koog
Kaart 7 Bleekersvallei en Dennnen (noord)
Kaart 8  Westerduinen en Westermient
Kaart 9  Bollekamer
Kaart 10 Kuuldernollen
Kaart 11 Mokbaai
Kaart 12 De Geul en de Hors
Kaart 13 Westhoek van de Hors
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De Muy en Korverskooi
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Bronnen
Boeken
Anonymus, 1896. Verpachting van Staats Duin- en Mientgronden op Texel.
Bruin, C.J.W., R. Roos & E. van der Spek 2012. Over bol en nol, hok en vlak. Veldnamen in de duinen van Texel. Tijdschrift Historische 
Vereniging Texel, no. 104:23-30.
Deuzeman, P. 1897. Aardrijkskunde van het eiland Texel.
Drijver, J. 1934. Texel het Vogeleiland.
Holkema, F. 1870. De plantengroei van de Nederlandsche Noordzee-eilanden.
Jager, C. de & W.J. Kikkert 1998. Van het Clijf tot Den Hoorn.
Jansen, G. 1993. Tessels Woordenboek.
Lemstra, A. 2011. De Historie van de Texelse Straatnamen.
Lunsen, D. van, 2011. Toponiemen van het Zwanenwater. Te vinden op www.duinenenmensen.nl. Ga naar ‘Noordkop en 
Zwanenwater’, dan naar ‘duinen’ en vervolgens naar ‘artikelen bij het boek’.
Maas, I. & Maas, M. 2002. Langs Pagga’s paadje: over de laatste bewoners van een plaggenhut op Texel.
Paagman, A. 1985. Kroniek van Eierland.
Pijl, J.C. van der, 1995. Bedijking van de polders Burger Nieuwland en Waalenburg op Texel. Tijdschrift van de Historische Vereniging, 
juni 1995.
Reij, C.J., C. Hoogerheide & C.G.J. van Empel 1998. Boerderijenboek: geschiedenis en naamgeving van alle boerderijen op Texel, 
hun eigenaren en bewoners (3 delen).
Schönveld, M. 1950. Veldnamen in Nederland.
Schoorl, H. 1999. De Convexe Kustboog, deel I en II.
Schraag, J. 1990. Veldnamen van Texel.
Vlis, J.A. van der, 1975. ’t Land van Texsel.

Geraadpleegde personen
Oud-duinboeren: C.P. Drijver en P.D. Drijver (Den Hoorn), G.P. Koorn (De Krim), J. de Porto (Den Hoorn) en Ph.Stark (De Zanddijk).
Oud-vogelwachters / boswachters: M. Eelman, J. Hopman, D. Imhoff, J.J. Kalis, M.C. Stoepker, J.G. Witte.
Overigen: Mevr. I. Maas, W. Reuvers, Th. Timmer.

Archieven en/of websites
Archief Staatsbosbeheer Texel – o.a. oude opstandslegger, verpachtingen, beheersplannen en kaarten.
Archief Texelse Courant (www.archieftexelsecourant.nl).
Website Irene Maas www.irenemaas.nl – hier is veel informatie over o.a. de Westermient te vinden.
Website WatWasWaar www.watwaswaar.nl – deze website biedt o.a. de mogelijkheid om tal van oude kaarten en luchtfoto’s te 
raadplegen.
Brief van Th. Timmer (Den Burg) uit maart 1989, 2 pagina’s met schetskaartje van veldnamen in het duingebied bij Den Hoorn. 
Timmer had eind jaren 70 Pieter de Jager, wiens familie in de duinen rond het Grote Vlak boerde, geïnterviewd. De n.a.v. dat gesprek 
opgestelde kaarten met veldnamen zijn door hem beschikbaar gesteld aan Staatsbosbeheer Texel, maar momenteel onvindbaar. Een 
deel van de namen in de genoemde brief is gebruikt, een ander deel niet, hoofdzakelijk omdat de locatie onbekend was.

Kaarten
Diverse kaarten in Schoorl 1999
1595 Kaart van G.T.Langedijck, in van der Vlis 1975
1832 Kadastrale kaarten in Schraag 1990
1854 Kaart van Texel van J.L. Kikkert
1873 Kaart van pachtpercelen in de Texelse duinen door A.J. van Melle (Domeinkaarten)
1938 Kaart Beheersgrens langs de zeereep van Rijkswaterstaat
1942 Beheerskaart Staatsbosbeheer
1956 Kadastrale kaarten in Schraag 1990
1970 Beheerskaart Staatsbosbeheer

Verspreid door deze publicatie zijn diverse uitsneden uit de kaart van Texel van J.L. Kikkert uit 1854 afgedrukt.

Veldnamenkaarten
OGIS - Staatsbosbeheer - Aan de kaarten kunnen geen rechten worden ontleend.
Topografi e: (c)2006, Dienst voor het kadaster en openbare registers, Apeldoorn.

Gisteren is al geschiedenis
De Historische Vereniging Texel wil de geschiedenis van Texel met haar bewoners (laten) onderzoeken en voor het nageslacht bewaren. 
Daartoe worden diverse soorten onderzoek zoals archief-, genealogisch- en archeologisch onderzoek gestimuleerd en beoefend. Het 
Texels dialect wordt vastgelegd, oude Texelse liedjes worden opgespoord en weer gezongen – soms voor publiek.
De vereniging bezit en beheert veel historisch materiaal, zoals boeken, poësie-albums, andere schriftelijke bronnen, schilderijen, 
tekeningen, foto’s, prentbriefkaarten, ander beeldmateriaal, fi lm- en geluidsmateriaal en archeologische vondsten. Dit alles is door 
iedereen te raadplegen tijdens de openingstijden van de verenigingsbibliotheek. Daarnaast is de Historische Vereniging Texel een 
veel geraadpleegde vraagbaak voor iedereen die iets wil weten over “Texel vroeger”. 

Om belangstellenden te betrekken bij en mee te laten genieten van het levende en gevarieerde verleden van Texel, geeft de vereniging 
een tijdschrift uit. Dit blad verschijnt vier keer per jaar. Ook worden lezingen en tentoonstellingen georganiseerd. Binnen de 
vereniging zijn diverse werkgroepen actief. Zo organiseert de werkgroep Tessels dialect dialectmiddagen in alle dorpen op Texel. 
De vereniging geeft zelf publicaties uit en stimuleert en initieert publicaties van derden over onderwerpen die binnen haar doelstelling 
passen, zoals dit Veldnamenrapport. 
De Historische Vereniging Texel telt ongeveer 1000 leden. U bent van harte welkom in de verenigingsbibliotheek,in de maanden 
september tot en met juni op maandagmiddagen van 15 tot 17.30 uur. 

Historische Vereniging Texel
Groeneplaats 10
1791 CC Den Burg

Telefoon: 0222 32 14 58
E-mail: historische-vereniging@texel.com

Historische Vereniging Texel
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Duinen en mensen Texel
  intekenen vòòr uitkomen = voordelig

In april 2013 verschijnt Duinen en mensen Texel.
In 2012 is ‘Duinen en mensen Texel’ nog beschikbaar voor de speciale vriendenprijs van ! 22,50. 
Van januari t/m maart 2013 ! 29,50 (voorintekening), vanaf  1 april ! 37,50.

Bestellen
Via www.duinenenmensen.nl (kies ‘Texel’ en ‘Bestel’). 
Rechtstreeks overboeken: per boek ! 22,50 + ! 2,- verzendkosten op 6001680 t.n.v. Uitgeverij NatuurMedia o.v.v. uw adresgegevens.
Geef uw bestelling door per mail: info@duinenenmensen.nl.
Schriftelijk bestellen: Uitgeverij NatuurMedia,  Markenplein 4, 1011 MV Amsterdam.
Informeer bij uw boekhandel.

Met medewerking van
Kees Bruin, Adriaan Dijksen, Arthur Oosterbaan, Erik van der Spek, Richard Witte, Nico van der Wel en vele anderen

Foto’s van o.a.

Sytske Dijksen, Eric van der Eijk, Harold van der Meer

Graphics & vormgeving
Machiel van Wijngaarden en Marc Elsendoorn 

Redactie
Rolf Roos
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Walvisduin. Lange Dam. De Nederlanden. Gortersvlakkie.
Strand zonder Zee. Doodskist. Klamat. De Siep.

De geschiedenis van de Duinen van Texel is terug te 
lezen in de namen die duinen, duinrichels, stuifdijken, 
duinvalleien, veldjes, kreken en geulen in de loop van de 
eeuwen hebben gekregen. Zo’n veldnaam kan verwijzen 
naar de vorm van een duin of een vallei, naar vroegere 
benutting (landbouw, eieren rapen), naar een vroegere 
pachter of naar een voorval dat zich daar ooit heeft 
voorgedaan. Enkele veldnamen zijn specifi ek voor Texel 
(+ Noordkop, Wadden) zoals nol, bol, glop en mient.
 
In de lijsten met veldnamen en de kaarten in deze 
uitgave is een grote hoeveelheid kennis over het Texelse 
duin samengebracht. Gegevens van oude kaarten en 
documenten zijn gecombineerd met informatie van 
oud-gebruikers zoals boeren, jagers en opzichters van 
Staatsbosbeheer. Er zijn verwijzingen naar het werk van 
Rijkswaterstaat (de Kreeftepolder), naar een voormalig 
eiland (Eierland), naar aangelande zandplaten (Onrust), 
naar duinboeren. Soms is alleen de veldnaam bekend, en 
weten we de betekenis en de precieze locatie niet meer. 
Soms is een plek in zee verdwenen.

Een unieke blik op ontstaan, gebruik en veranderingen 
van de kust van Texel.
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