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In de zeereep vinden we helmvegetaties, verder landinwaarts 
droge duingraslanden en duinheiden. De planten in deze vegeta-
ties moeten rond komen zonder grondwater, omdat dat te diep 
zit. Ze zijn aangewezen op regenwater en ‘hangwater’ dat zich in 
het duinlichaam tussen de zandkorrels bevindt. Vele bloemplan-
ten en ook opvallend veel mossen zijn aangepast aan de droogte 
en de schraalheid van het duin. Dat geldt ook voor veel dieren. 
Desondanks leven in de droge duinen zeer veel insecten. 

Reliëf in de duinen, noord- en zuidhellingen
In de droge duinen is vaak een sterk reliëf aanwezig. Omdat duinen 
hun ontstaan aan aanstuiving en verstuiving te danken hebben, zijn 
ze grillig gevormd. De hoogtekaart op pagina 7 laat zien waar hoog-
ten en laagtes liggen. Door de overwegend zuidwestenwind in onze 
streken zijn de zuid- en westhellingen meestal vrij zwak glooiend, 
terwijl de noord- en oosthellingen, waar het stuifzand in de luwte 
neervalt, dikwijls steil zijn. Plaatselijk, en tijdelijk, kan ook harde 
wind uit andere hoeken dan zuidwest van invloed zijn. Hierdoor 
bestaat er in droge duinen een bijna eindeloze variatie in helling-
hoeken en expositie (mate van blootstelling aan de zon). Zuidhellin-
gen ontvangen veel zonlicht. Op noordhellingen valt, zeker als die 
hellingen ook nog steil zijn, juist weinig direct zonlicht. Noordhel-
lingen liggen veelal in wat in de ecologie de ‘open schaduw’ wordt 
genoemd. Het meeste licht dat de bodem bereikt is diffuus licht van 
de noordelijke hemelkoepel. Dit licht is blauwer dan direct zonlicht. 
Het milieu dat hierdoor ontstaat is door Duitse onderzoekers aange-
duid als ‘Blauschatten’ en de planten die er een voorkeur voor heb-
ben als ‘Blauschattenpflanzen’.
In vergelijking met zuidhellingen zijn noordhellingen koeler, vochti-
ger en veel minder aan dagelijkse schommelingen in temperatuur en 
vochtigheid onderhevig. Er zijn heel wat planten die dan ook (vrij-
wel) alleen op noordhellingen te vinden zijn. Rond en klein winter-
groen groeien er onder kruipwilg, en ook eikvaren, het zeldzame 
rozenkransje en het maanvarentje houden van noordhellingen.
Omgekeerd bieden de zuidhellingen een plek aan lichtminnende 
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Mossen van noordhellingen en steilkantjes
Het zijn bovenal een aantal mossen die een specialiteit van noord-
hellingen vormen. Daaronder zitten een aantal grote, makkelijk 
herkenbare bladmossen, zoals pluimstaartmos en etagemos. Elders 
in Nederland zijn deze twee vooral op bosbodems te vinden. Nog 
merkwaardiger zijn enkele kleinere, zeldzame mossen die vooral op 
steilkantjes van noordhellingen groeien, zoals het zeldzame appel-
mos, zo genoemd vanwege de hardgroene, kogelronde sporenkap-
sels. In de duinstreek is appelmos tegenwoordig alleen nog bekend 
van Texel. Ook het bossig kronkelsteeltje is zo’n typische steilkant-
jesbewoner.
Enkele mossen die elders in Nederland alleen bekend zijn als epify-

planten die goed tegen uitdroging bestand zijn, zoals muizenoor-
tje, mannetjesereprijs, duinviooltje en typische duinmosjes als 
duinsterretje en grijze bisschopsmuts.

ten, en daar dus op stammen of takken van bomen groeien, komen 
in de duinen op de grond voor. Dit geldt voor het flesjesroestmos, 
een levermosje dat paarsbruine plakkaten vormt en als epifyt nog in 
een paar oude beukenbossen op de Veluwe te vinden is. In de dui-
nen is het van oudsher bekend als bodembewoner, in een klein 
gebied bij Castricum en op uitgebreide schaal op Texel. Ook knik-
kend palmpjesmos is een epifyt die in de Texelse duinen, vaak op 
dezelfde hellingen als flesjesroestmos, op de grond voorkomt. Zelfs 
bleek boomvorkje, een uitgesproken boombewoner, is op enkele 
Texelse noordhellingen te vinden.

noordhellingen met kraaiheide 

struikheide 

overige open en droog duin

Detail zie pag. 100

Appelmos Flesjesroestmos Heidefranjemos Oranjesteeltje

Links duinroosjes, eikvarens en kraaiheide; rechts maanvarentje Links rozenkransje; midden grijze bisschopsmuts; rechtsboven duinsterretje; rechtsonder bleek boomvorkje
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Duingrasland
Duingraslanden ontstaan, zoals de naam al aangeeft, door begra-
zing. Kleine grazers als konijnen en grotere als schapen, koeien en 
paarden zijn nodig om het in stand te houden. Ook vraat door 
sprinkhanen is belangrijk. Wanneer duingrasland niet langer be-
weid wordt, kan het soms nog lang standhouden, maar vroeg of laat 
gaat het over in een ruigte van duinriet, rood zwenkgras of zelfs in 
struikgewas. Bij voldoende beweiding, en dus vraat, betreding, 
graafwerk en bemesting, kan er een lage, soortenrijke vegetatie 
ontstaan. Die bestaat uit een aantal grassen, zoals schapengras, 
fakkelgras en struisgras, en een hele serie kleine, laagblijvende 
bloemplanten. Sommige daarvan zijn vaste planten, zoals duin-
paardenbloemen, duinroosje en biggenkruid, andere zijn éénjari-
gen. Sommige éénjarigen zijn ‘winterannuellen’, soorten die in de 
herfst kiemen, als klein plantje overwinteren en in het voorjaar 
bloeien. Andere, de ‘zomerannuellen’, kiemen in het vroege voor-
jaar en bloeien in de voorzomer. In de zomer sterven alle éénjarigen 
af en lijken ze volledig verdwenen; ze zijn dan alleen nog in de vorm 
van zaad aanwezig. Typerende soorten uit deze groep zijn kandelaar-
tje, Deens lepelblad, lathyruswikke, ruw vergeet-mij-nietje en zand-
hoornbloem. 
Het aanzicht van duingrasland verandert sterk in de loop van de 
seizoenen. De meeste bloemen zien we in de lente en de voorzo-
mer, daarna wordt het minder en in een droge zomer is het grasland 
dor en bruin verkleurd. In een nat najaar is er weer wat groei en 
bloei, bijvoorbeeld van een enkel duinroosje. Ook de aantallen van 
de verschillende soorten lopen van jaar tot jaar vrij sterk uiteen, met 
name afhankelijk van de hoeveelheid regen in het voorjaar. Dit be-
invloedt vooral de éénjarigen, die in natte jaren talrijk zijn. Ook de 
afmeting van de planten verschilt van jaar tot jaar sterk; de grassen, 
maar ook de meest kleine éénjarigen, kunnen in goede jaren wel de 
helft of meer langer zijn dan in droge jaren. Sommige soorten, zoals 
het maanvarentje, kunnen in droge jaren – tijdelijk – helemaal ver-
stek laten gaan. 

Droge duinheide
Wanneer droog duin door vele jaren uitloging voldoende ontkalkt is 
geraakt, kunnen er kalkmijdende planten gaan groeien. De meest 
opvallende zijn struikhei en kraaihei. Deze twee dwergstruiken kun-
nen zowel op noordhellingen als in droge duinpannen groeien. Hei 
wordt soms vergezeld door wat stekelbrem of verfbrem, vaker door 
kruipwilg en zandzegge. Heel zelden kan op noordhellingen ook de 
gewone dopheide voorkomen. Normaliter is dopheide in de duinen 
strikt aan grondwater gebonden, maar soms lukt het enkele planten 
om zich op een bijzonder gunstig, koel en relatief vochtig plekje op 
een steile noordhelling te vestigen.
Ook een aantal mossen, zoals groot laddermos, gewoon klauwtjes-
mos en bronsmos zijn meestal wel in duinheide aanwezig, de laatste 
vooral op noordhellingen. Daar is ook het eikvarentje algemeen.
Qua soortenrijkdom kan de droge duinheide niet tippen aan de 
duingraslanden. Dit komt vooral doordat struikhei en kraaihei sterk 
kunnen overheersen. 
De laatste halve eeuw is op veel plekken in de Texelse duinen de 
kraaiheide sterk toegenomen ten opzichte van de struikhei. De oor-
zaak ligt in verandering in het beheer. Waar vroeger beweid, ge-
maaid, gelopen en, al dan niet met opzet, gebrand werd, kon struik-
heide zich goed handhaven en verjongen. Zonder die invloeden is de 
kraaiheide in het voordeel. Ze overwoekert daarbij oude, afsterven-
de struikheide en vrijwel alle andere planten. Het blijkt niet eenvou-
dig die situatie te doorbreken. Beweiding helpt niet, want kraaihei-
de wordt niet gevreten door het vee, en maaien is ondoenlijk.
De beste methode is het zgn. ‘chopperen’, waarbij met een speciale 
klepelmaaimachine de kraaiheide inclusief de bovenste laag van de 
zode in één werkgang wordt weggemaaid. Het geklepelde materiaal 
wordt afgevoerd en gebruikt als strooisel op onverharde paden.
Op het gechopperde terrein kiemen in het volgende jaar massaal 
struikhei, tormentil, als het vochtig genoeg is ook dophei, en enkele 
andere soorten. Als er geen of weinig begrazing plaats vindt, ontwik-
kelt een chopperplek zich meestal binnen enkele jaren tot een ge-
mengde hei, met naast struikhei en dophei ook al weer wat kraaihei, 
gekiemd uit zaden in de braakballen van meeuwen die zich tegoed 
hebben gedaan aan kraaiheidebessen in de omgeving. Bij intensie-
vere begrazing ontwikkelt een gechopperde plek zich tot heischraal 
grasland.

Heischraal grasland
Op geleidelijke overgangen tussen droge duinen en natte valleien is 
altijd een strook aanwezig waarin planten nog juist van het grond-
water kunnen profiteren, maar waarin het aan de andere kant ook 
droog genoeg is om planten van droge duinen een plekje te ver-
schaffen. Een subtiele ontmoeting van droog en vochtig. De breed-
te van deze strook, soms maar enkele meters, hangt af van de hel-
linghoek van de valleirand. In deze zone kan ‘heischraal grasland’ 
ontstaan, met name wanneer het terrein gemaaid of begraasd 
wordt. Dit is een begroeiing die het midden houdt tussen heide en 
grasland. Er komen dwergstruikjes voor als dophei en struikhei, 
maar ook grassen als schapengras, witbol, borstelgras, tandjesgras 
en reukgras. Daarnaast duikt er een hele serie mooie bloemplanten 
op: verfbrem, stekelbrem, liggende vleugeltjesbloem, stijve ogen-
troost, kleine ratelaar, brunel en gevlekte orchis. Ook de bijzondere 
varentjes addertong en maanvaren komen er voor.
Heel soms bevat heischraal grasland welriekende nachtorchis en 
heidekartelblad. Deze waren op Texel vroeger veel algemener. In 

het Zwanenwater zijn ze wel veel te zien, maar daar ontbreken bij-
voorbeeld de op Texel florerende verfbrem en gevlekte orchis.
Als heischraal grasland te weinig beweid of gemaaid wordt, veran-
dert de begroeiing in heide. Wordt de begrazing te intensief, dan 
zullen de dwergstruiken het op termijn afleggen tegen de grassen 
en ontstaat duingrasland.

Paddenstoelen
Het droge, open duin is opvallend genoeg heel rijk aan paddenstoe-
len. Vooral in helmduinen, duingraslanden en heischrale graslan-
den zijn in de nazomer tot diep in het najaar veel karakteristieke 
soorten te vinden met parasolzwammen als de meest opvallende. 
In helmduinen staan duinstinkzwam en het zandtulpje. Op plaat-
sen waar het lichtjes stuift en het zand nog kalkhoudend is, kan de 
zeldzame gesteelde stuifbal gevonden worden. In graslanden gaat 
het om diverse aardtongen, knotszwammen en wasplaten als de 
puntmutswasplaat en het papagaaizwammetje.

De tapuit is dé duinvogel 
van insectenrijke droge 

duingraslanden. Ze broe-
den in konijnenholen en hou-

den van zeer korte vegetaties. 
Waar nog redelijk veel konijnen 

zitten, laten tapuiten zich regelmatig 
zien bijv. rond de Bertusnol, in de Eier-

landse Duinen en in de Seeting. Mannetjes van 
blauwe kiekendieven zijn goede vogelvangers van het 

open duin en verschalken voor hun vrouwtje en kroost 
regelmatig een tapuitje.

tapuit, 2006 Van links naar rechts: tormentil met dopheide; verfbrem; zwartwordende wasplaat tussen rendiermossen Links kandelaartje; rechts  muizenoortjes 

Bloeiende struikheide, Duinpark
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Vlinders
Door het plaatselijk warme microklimaat, de beschutting tegen 
wind en de zandige bodem zijn droge duinen aantrekkelijk voor veel 
insecten. Het meest in het oog springend zijn de dagvlinders waar-
onder drie soorten parelmoervlinders: de kleine, de grote en de 
duinparelmoervlinder. Andere vaste bewoners zijn heivlinder, ica-
rusblauwtje, bruin blauwtje en kleine vuurvlinder. Het elders zeld-
zame heideblauwtje komt op Texel regelmatig voor.

De grote parelmoervlinder ontbreekt na 1995 vrijwel in de vaste-
landsduinen en is behalve op Texel alleen op de Veluwe en Vlieland 
relatief veel te zien, minder op Terschelling en Ameland. Hij is gro-
ter dan de kleine parelmoervlinder en ongeveer even groot als de 
duinparelmoervlinder. Het verschil met de duinparelmoervlinder is 
zijn deels groene onderzijde met witte parelmoervlekken. Dat is 
lastig te zien: de grote parelmoervlinder klapt zijn vleugels maar 
zelden dicht. Maar volgens sommige kenners is het toch simpel: de 
grote vliegt anders, onrustiger, dan de duinparelmoervlinder.
De grote parelmoervlinder is in ons land ernstig bedreigd en ook op 
het bolwerk Texel dalen de aantallen. Rupsen leven op duinviooltje 
en hondsviooltje. Die zijn er volop maar de vlinder is kritisch. Eitjes 
worden alleen gelegd als er minimaal 3 viooltjesplanten op een 
vierkante meter staan. En zowel al te open duinpannen als vergraste 
stukken vallen af: ofwel de rupsen kunnen er geen schuilplaats vin-
den ofwel de viooltjes groeien er niet. Bovendien moeten er voor 
volwassen vlinders in de buurt veel nectarplanten staan zoals distels 
of bramen. In de Texelse duinen zijn distels (op de kale jonker na) 
schaars. Op Texel is slechts 129 hectare goed viooltjesbiotoop be-
schikbaar (op 4000 ha duin) en minder dan een kwart daarvan ligt 
ook in de buurt van nectarplanten. Kleinschalige verstuiving en 
extensieve beweiding zouden goed zijn voor de grote parelmoer-
vlinder. De dalende aantallen zijn echter zorgwekkend.

Wilde bijen 
In droge duinen met stuivend zand leven vele soorten wilde bijen. 
In tegenstelling tot honingbijen leven de meeste wilde bijen niet in 
volken maar solitair. Elk vrouwtje legt eieren in een eigen nest. Om 
de rijkdom aan wilde bijen in de Texelse duinen te beschermen, 
beperkt Staatsbosbeheer de plaatsing van kasten van honingbijen 
want dit zijn geduchte concurrenten van de wilde bijen.
In duingraslanden zijn planten als zandblauwtje, rolklaver, kruip-
wilg en dauwbraam belangrijke voedselplanten voor wilde bijen. 
De bijen gebruiken stuifmeel als voedsel voor hun larven. Ze maken 
een nest, vaak een in de grond gegraven gang bestaande uit enkele 
cellen, elk met een klompje stuifmeel en een eitje. De larve eet het 
stuifmeel op en verpopt daarna. Vooral de voorjaarssoorten over-
winteren als volwassen dier, andere soorten ook wel als pop. Zodra 
het warm genoeg is, kunnen de bijen aan het werk voor de volgende 
generatie.

Soms vindt bevruchting al voor de winter plaats, bijvoorbeeld bij de 
grote bloedbij, de ‘koekoeksbij’ van de grote zijdebij. Na overwinte-
ring zoeken de vrouwelijke grote bloedbijen (een grote bij met een 
rood achterlijf) op zandige plaatsen de nesten van de grote zijdebij 
op, en leggen er als een koekoek hun ei in. De larve wordt vervolgens 

door de zijdebij grootgebracht. De grote zijdebij verzamelt stuifmeel 
van bloeiende wilgen en kan in grote aantallen voorkomen.
Een heel herkenbare soort is de pluimvoetbij met lange haren aan 
de poten waartussen stuifmeel wordt vervoerd. Ze nestelen vaak in 
grote aantallen bij elkaar, ook langs onverharde paden en tussen 
bestrating.

Voor enkele bijensoorten in de duinen is Nederland internationaal 
van betekenis.De schorzijdebij is een soort van het West-Europese 
kustgebied met zijn hoofdverspreiding in Zeeland en is de laatste 
jaren ook regelmatig op Texel te zien. In de Texelse duinen komt de 
zeer zeldzame donkere wilgenzandbij in kleine aantallen op ver-
schillen plekken voor. De kleine wolbij komt in Nederland bijna 
alleen in de duinen voor. Op Texel is er overal in droge duinen waar 
gewone rolklaver groeit kans deze soort tegen te komen. Het voor-
komen van de klokjesdikpootbij op Texel is voor West-Nederland 
bijzonder, vermoedelijk dateert dit voorkomen van lang geleden 
toen de zeespiegel veel lager lag en de Hoge Berg verbonden was met 
het Drents plateau. In duinen is deze soort in de Bollekamer te vin-
den, daar bloeien voldoende grasklokjes.
De Texelse zandbij is gebonden aan oud cultuurlandschap (Hoge 
Berg e.o.) en is slechts twee maal in de duinen waargenomen.

Sprinkhanen
Hoewel ze weinig opvallen, zijn sprinkhanen belangrijke grazers in 
de duinen. In de droge duingraslanden is hun invloed zo groot dat 
zonder de sprinkhanen Staatsbosbeheer meer zou moeten maaien 
of begrazen.
In ruige vegetaties leven sabelsprinkhanen, in rietvelden de riet-
sprinkhaan, in bomen de boomsprinkhaan. De duinsabelsprinkhaan 
is ook in helm, duinriet en op duinroosjes te vinden. De duinsabel-
sprinkhaan is geheel aan de duinen gebonden. Deze zeldzame soort 
is op Texel algemeen, vooral sinds het de laatste jaren warmer is.
Het talrijkst zijn de kleinere veldsprinkhanen. De vrouwtjes kunnen 
hun achterlijf uitstulpen en in de grond drukken om hun eieren te 
leggen. De blauwvleugelsprinkhaan is een karakteristieke soort 
voor de duinen en landinwaarts in heideterreinen. Deze vrijwel 
onzichtbare veldsprinkhaan valt op wanneer hij het luchtruim kiest: 
de vliezige vleugels zijn blauw doorschijnend. De kleinste veld-
sprinkhaan is het makkelijk te herkennen knopsprietje. Het is de 
enige soort in Nederland die aan het eind van de antenne een knop-
je heeft. 

Grote parelmoervlinder
Aantal waargenomen vlinders per vierkante kilometer vanaf 2005 tot 2011.
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Populaties grote parelmoervlinder in Nederland

Met de klok mee vanaf linksonder: kleine parelmoervlinder; duinparelmoervlinder; heideblauwtjes, vrouw en man; grote parelmoervlinder; 
kommavlinder

Witbaardzandbij

Pluimvoetbij

Met de klok mee vanaf linksonder: larve sabelsprinkhaan op duinroos; 
duinsabelsprinkhaan; kustsprinkhaan
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