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Een ‘horn’ of ‘hoorn’ is een hoek of haak in een kustlandschap. 
Meestal wordt er een langwerpige, aan drie zijden door water om-
geven landtong mee bedoeld. Een mooi voorbeeld is het in ooste-
lijke richting geleidelijk lager wordende duingebied tussen de 
polders de Naal en het Zouteland in het noorden, en de Kuil en het 
Nieuweland in het zuiden. Deze hoorn is rond 1300 ontstaan toen 
de zuidwaarts wijkende zee een nieuwe wal afzette. Van west naar 
oost liggen hier de Kuuldernollen, vervolgens tussen Mokweg en 
Stolpweg het Klamat, en tenslotte de lage duinen van een verdwe-
nen nederzetting: Oude Hoorn.

In de Kuuldernollen is in de jaren 50 camping Loodsmansduin ge-
sticht, vernoemd naar het nabijgelegen hoge duin. Daarbij werden 
ook stroken naaldbos aangeplant, om luwte te geven en de tenten 
wat aan het oog te onttrekken. Ondanks deze cultuuringrepen valt 
er in de Kuuldernollen nog altijd het nodige aan natuur te genieten. 
Zo liggen er nog steeds een aantal lage, natte valleitjes met veen-
pluis, zonnedauw en dophei en één valleitje met de messcherpe 
moerasplant galigaan.
Ook zijn er vele fraaie noordhellingen op de camping te vinden, heel 
opvallend met de combinatie van struikhei en eikvaren. Meestal 
vind je op zulke noordhellingen in het Waddengebied juist de com-
binatie van kraaihei en eikvaren, soms met struikhei, maar vaak 
ontbreekt deze soort volledig. Op Texel was van oudsher juist het 
type zonder kraaiheide algemeen. De oorzaak daarvan lag in het zgn. 
‘heid steken’. Dat hield in dat er in het winterhalfjaar, meestal door 
tijdelijk werkloze boerenarbeiders, hoge oude struikheide met een 
‘graaf’ (een scherpe schop) bij de grond werd afgestoken. Vervol-
gens werd die hei op bossen gebonden en meestal te voet, op de rug, 
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Tuinwallen in twee soorten en met verschillende functies
Tot de meest karakteristieke elementen in het Texelse landschap
behoren natuurlijk de tuinwallen, uit zoden opgebouwde wallen. 
Zulke wallen werden met name op de hogere, droge gronden aan-
gelegd, waar het niet mogelijk was om sloten te graven die perma-
nent water hielden en als veekering konden dienen. Tuinwallen 
waren de oplossing in een tijd zonder gaas en prikkeldraad en een 
groot gebrek aan hout. Ze liggen vooral op de hogere, pleistocene 
delen van Texel zoals de Hoge Berg en het gebied rond Den Hoorn. 
Ook in de duinen legden boeren tuinwallen aan. Hier dienden ze 
niet alleen om vee binnen percelen te houden, maar ook om de 
dieren te weren. Dan ging het bijv. om akkertjes of hooiland waar-
in geen vee mocht komen, of om laaggelegen plekken in natte 
valleien waar het leverbotslakje sterfte onder de schapen kon ver-
oorzaken.
Duintuinwallen waren vroeger aan de bovenkant voorzien van een 
haag van afgestoken duindoorns. Die werden in de meer kalkrijke 
zeeduinen, de enige plek waar voldoende duindoorns groeien, 
gehakt of gestoken. De doorns op de tuinwal moesten voorkomen 
dat schapen er overheen klommen. 
Op het Oude Texel, waar geen doorns groeiden, loste men dit op 
door de schapen een span aan te doen: een kort touw waarmee één 
voor- en achterpoot aan elkaar gebonden werden, zodat het dier 
het wel uit haar hoofd liet om te gaan klimmen. De dieren werden 
hierdoor natuurlijk gehinderd in hun beweging. De oude Frederik 
van Eeden zegt hierover in 1867: “Het gezigt van die arme hinkende dieren 
was het eenige, dat mij op Tessel mishaagde.” In de duinen werd het span 
niet toegepast omdat het terrein veel te hobbelig en steil was om 
een schaap met een span te kunnen laten lopen: er zouden onge-
lukken van komen. Er zijn nu nog twee plekken met duintuinwal-
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len met doorns erop: een kort stukje langs het Hoornder 
Nieuwland en de tuinwal rond het Duinpark.

Oude Hoorn
Het meest oostelijke deel van de oude vloedhaak is het gebied 

van Oude Hoorn. Deze naam gaat terug tot de 14e eeuw, toen 
de vloedhaak nog direct aan het Marsdiep lag. Vanwege de gun-
stige ligging vestigden zich mensen op de lage duintjes en ont-
stond hier het gehucht Den Horn of Den Hoorn (zie de impres-

sie op pag. 17). Deze nederzetting werd in 1398 tijdens 
gevechtshandelingen tussen Holland en Friesland verwoest door 

zeerovers in dienst van de Friezen, de ‘likedelers’. Daarna vestig-
den de bewoners zich op de plek van het huidige Den Hoorn. De 

naam van de nederzetting verhuisde mee. 
Het gebied van Oude Hoorn is een van de weinige stukken duin op 
Texel die in particuliere handen zijn, in dit geval van drie verschil-
lende eigenaren. Op de lage duintjes en tuinwallen groeien dui-
zendblad en biggenkruid, maar lokaal ook de echte duinplant 
helm, waardoor duintuinwallen duidelijk verschillen van de tuin-
wallen op het oude Texel. Een echte bijzonderheid, al in de 19e 
eeuw van Oude Hoorn bekend, is het handjesgras: een sierlijke 
grassoort die vooral in het rivierengebied voorkomt en op de Wad-
deneilanden alleen hier te vinden is.
Oude Hoorn is al jaren in gebruik als paardenwei. Ieder jaar komen 
er wel enkele paren scholeksters broeden, op de grond of boven op 
een tuinwal. Tijdens de herfsttrek zijn er vaak tapuiten te zien, die 
graag dit soort open terrein aandoen. En wie echt geluk heeft kan er 
een dwaalgast als de hop aantreffen. In juni 2008 zat hier zelfs een 
vorkstaartplevier.

naar het dorp vervoerd, waar de bakkers de hei als brandstof in de 
ovens gebruikten. Omdat struikhei goed tegen dit soort verstoring, 
en ook tegen betreding en begrazing bestand is, werd deze soort 
bevoordeeld ten opzichte van kraaiheide, die beter gedijt als ze met 
rust gelaten wordt. 

Herstel van een oud landschap
In de loop der jaren was het gebied oostelijk van de Mokweg aange-
tast door een vuilstort en het slopen van tuinwallen. In 2004 en 2005 
heeft het terrein een opknapbeurt gehad op initiatief van de Agrari-
sche Natuurvereniging De Lieuw. Daarbij zijn landschappelijke ele-
menten als tuinwallen hersteld en is de Bleekweel, een oude door-
braak (wiel) die in de vorige eeuw was volgestort met afval, 
uitgegraven (de Bleekweel heet ook wel Rommelweel). Waar eerst 
rommel begraven lag, vinden we nu een helder plasje met water-
planten als aarvederkruid, libellen en kikkers. Verder naar het oos-
ten werd een viertal oude drinkkolken opnieuw uitgegraven.
Juist westelijk van de Stolpweg ligt een droog, ouderwets schraal en 
hobbelig stukje grasland, de Rezieneweid, met soorten als duinpaar-
denbloem, kleine ratelaar, geel walstro en vogelpootje (een plantje 
met fijne witte bloemetjes en een zaaddoos als een krom vogelpoot-
je). Ook de vaak kleurrijke wasplaten, waarvan enkele van de Rode 
Lijst, en andere graslandpaddenstoelen vinden hier een plekje. Al 
deze soorten profiteren van het beheer dat bestaat uit hooien en 
naweiden met schapen.

Paardenpaadjes
Vroeger, in de tijd dat alle boeren nog paarden gebruikten, lagen er 
op de meeste onverharde wegen op Texel zgn. ‘peerdenpoadjes’. Die 
dienden om te voorkomen dat het midden van een onverharde weg 
door het voortdurende inslaan van de beslagen paardenhoeven 
helemaal rul en uitgesleten zouden raken. Daarom werd een smalle 
strook in het midden van het pad bestraat. Helaas zijn er op Texel 
maar enkele fragmenten van zulke paadjes bewaard gebleven. Een 
mooi stukje ligt nog op het Klamat, op de opgang van de Kuildijk. 

Langhoornbij   Alleen bij de 
Bleekweel aan de Mokweg vliegt de 
bijzondere langhoornbij. In het 
dijkje erachter werden de gaatjes 
van nesten gevonden. Deze bij, 
met voelsprieten als de hoorns van 
een impala, bezoekt rode en witte 
klaver al eind mei. De Bleekweel (ofwel 
Rommelweel) is tussen 1378 en 1436 
ontstaan als doorbraak van een vloed-
haak. Het is dus geen dijkdoorbraak 
maar een duindoorbraak, en daarmee 
enig in zijn soort.

Rond 1850 liggen in de ‘Kieboes Nollen’ vele akkertjes.
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