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Struweel ofwel struikgewas is in de duinen een relatief nieuw 
fenomeen. Honderd jaar geleden waren de duinen nog volledig 
open. Sindsdien zijn ze steeds rijker aan struwelen geworden. 
Bijna 10% van het Texelse duin kent tegenwoordig lage tot hoog 
opgaande en soms ondoordringbare struikvegetaties. Het minst 
toegankelijk en het meest stekelig zijn hoog duindoornstruweel, 
vaak achter de zeereep, en het vlierstruweel met ondergroei van 
braam, zoals aan de zuidzijde van de Geul en vooral langs de Bui-
ten Muy. Waar met de maaimachine een pad wordt vrijgehouden 
zijn deze nieuwe jungles te doorkruisen. In de Geul heerst in de 
nazomer door muggen, vocht en een weelde aan bramen een 
bijna Afrikaanse sfeer.

Als struiken in de begroeiing de overhand hebben spreken vegeta-
tiekenners van ‘struwelen’. Soms zijn ze zo laag en met grassen en 
kruiden gemengd, dat ze evengoed tot de duingraslanden gerekend 
kunnen worden, bijvoorbeeld als er veel kruipwilg of duinroosjes 
groeien (‘dwergstruweel’). Er zijn ook hoog opgaande struwelen, 
bijvoorbeeld met vlier en duindoorn in de meer kalkrijke duinen,  
of met veel soorten bramen en allerlei wilde rozen. Waar het nat is 
ontstaat wilgenstruweel en staat, op Texel slechts heel lokaal, een 
heel klein beetje sterk geurende, wilde gagel.

Waarom stond er vroeger in de duinen van Texel geen struweel?  Het duin 
van Texel was eeuwenlang open omdat houtgewassen werden gewonnen als 
brandstof en vanwege beweiding. Ruigere vegetaties werden periodiek afge-
brand om ze aantrekkelijk te houden als graasgebied. Alleen in of nabij de 
zeereep stond op droge duinen enig duindoornstruweel. Hier werd in de 19e 
eeuw duindoorn gehakt om bovenop de duintuinwallen te dienen als vee-
kering. Vlierstruweel is tegenwoordig te vinden bij de Geul, in de Muy en in de 
Lange Damvallei. Het is in de 20e eeuw ontstaan toen beweiding afwezig of 
minimaal was en er geen hout-
roof meer plaats vond.  
Zie pag. 79 voor het wel en 
wee van de zeldzame 
jeneverbes.

Duinstruwelen

zijn duindoorns, in een gekweekte vorm, aangeplant door Rijkswa-
terstaat. Andere beeldbepalende soorten van hoger struweel zijn de 
vlier (ook veel net achter de zeereep) en de meidoorn, die verspreid 
in het duin voorkomt.

Vochtige struwelen
Waar de bodem nat en zoet is, de striemende zeewind wordt ge-
dempt en de begrazingsdruk laag is of maaiwerk afwezig, krijgen 

 
Kruipwilgstruwelen vol wintergroen
Laag en vaak vochtig, dat zijn de kabouterhoge struwelen met kruip-
wilg (in het Texels en het Fries: riezen). Als er veel konijnen zijn 
vormen ze een soort eilandjes tussen laag afgevreten duingrasland. 
Kruipwilg groeit overal, maar het meeste in de Westerduinen. De 
allerhoogste kruipwilgstruwelen, tot bijna 2 meter hoog, staan in 
de omgeving van de Geul en de Bollekamer. Tussen de ogenschijn-
lijk saaie kruipwilgjes staan fascinerend veel soorten paddenstoelen 
die, tot wederzijds voordeel, ondergronds verbonden zijn met de 
kruipwilg: het zijn mycorrhiza-paddenstoelen. Waar enige kalkrijk 
zand instuift staat vaak dauwbraam. Verfbrem laat zich ook regel-
matig zien. In de wat kalkrijkere duinen, zoals die aan de westkant 
van het Duinpark en de Eierlandse Duinen, staan in kruipwilgstru-
weel op noordhellingen soms keverorchis, stofzaad en brede wes-
penorchis.
Een charmant element in kruipwilgstruweel is het rond winter-
groen. Af en toe duikt ook het klein wintergroen op. Beide Rode 
Lijstsoorten staan hier en daar in de omgeving van de Moksloot 
maar vooral langs de wandelpaden in de Westelijke Horspolder. 
Doordat de bladeren in de winter groen blijven, zijn ze na de winter 
relatief eenvoudig op te sporen omdat andere planten dan hun blad 
verloren hebben.
De beide wintergroensoorten komen op twee standplaatsen voor, 
namelijk in vochtige duinvalleien en, minder vaak, op noordhellin-
gen. Beide zijn bekende bosplanten maar staan op Texel en andere 
Waddeneilanden tussen de lage kruipwilg. Ze hebben een voorkeur 
voor kruipwilgstruweel in vochtige duinvalleien waarin het afgeval-
len blad regelmatig met een beetje zand wordt overstoven (kalk). De 
wisselende grondwaterstanden in de duinvalleien bevorderen de 
vertering van het blad van de kruipwilg. Afgevallen blad wordt deels 
humus, maar er is ook afbraak gestimuleerd door lichte overstui-
ving: ideaal voor wintergroen. Rond wintergroen dankt haar naam 
aan de min of meer ronde vorm van de bladeren. De bloemen zijn 
roomwit, redelijk groot en gaan tijdens de bloei open staan. De stijl 
steekt uitgegroeid ver uit de bloem en heeft een s-vormige krom-
ming. Bij het klein wintergroen zijn de bloemen relatief klein, ze 
blijven tijdens de bloei bijna gesloten. De stijl steekt minder uit en 
de s-vormige kromming ontbreekt. De knoppen zijn rood, later zijn 
de bloemen wit met een roodzweem. Klein wintergroen komt in 
Nederland vrijwel alleen voor in de duinen van het kalkarme Wad-
dendistrict: van Schoorl tot en met de Waddeneilanden.

Hogere, droge struwelen
Vooral in de luwte van de zeereep maar ook langs de Geul en in de 
Muy groeien allerlei besdragende struiken die door vogels worden 
verspreid. In de trektijd zijn de bessen geliefd bij de vele lijsterachti-
gen waaronder de kramsvogel.
Als het duin kalkrijker is en de bodem jong, kan de grijsgroene 
duindoorn kiemen. Deze soort heeft mannelijke en vrouwelijke 
struikjes, de laatste met opvallend oranje bessen. Duindoorn doet 
het op Texel niet zo goed als in het kalkrijke duin van Kennemerland 
of Voorne, maar de soort is in de relatief kalkrijke duinen ter hoogte 
van De Koog veel te zien.
Op de droge duinen van de Hors ontwikkelt zich nauwelijks stru-
weel, alleen waar het grondwater het kalkgehalte op peil houdt 
staan veel duindoorns. Op de richel tussen de beide Horsmeertjes 

verschillende wilgen een kans hoger op te groeien: de grauwe en 
geoorde wilg, maar ook andere soorten zoals de amandelwilg. Wil-
genstruweel kan zeer rijk zijn aan vogels en (korst)mossen. De grote 
wilgenstruwelen rond de Geulpas en in de Muy bestaan vooral uit 
grauwe wilg. Bijzonder op Texel zijn lagere wilgenstruwelen waarin 
veenmossen voorkomen en, in de Muy, een plantensoort die op 
enige meer kalkrijke kwel wijst: de zeer zeldzame kleine valeriaan.

Vanaf linksonder met de klok mee: meidoorns bij Kammosvlakkie; rond wintergroen (detail en onder duindoorns); junglepad in de Geul; struweel in 
de Muy; wilgenroosjes; struweel bij de Vliegbol, nabij de Joost Dourleinkazerne

Uit: Duinen en mensen Texel (2013) © Uitgeverij Natuurmedia, Amsterdam Bestel dit boek op http://duinenenmensen.nl/bestellen-boekenserie-duinen-en-mensen/
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Toekomstbeelden
Duindoorn- en vlierstruweel zijn eindig. De westelijke delen van het 
struweel bij de Geul zijn al decennia geleden lokaal afgestorven. 
Daar kwamen massaal wilgenroosjes voor in de plaats, in sommige 
jaren met het geel bloeiende jacobskruiskruid. Er ontstaat geen 
ander type hoog struweel, wel ontstaan er braamstruwelen. Ook 
veel vlierstruweel in de Geul, op de Vliegbol, in de Muy en op de 
Lange Dam is al over zijn top heen of afgestorven.
Lokaal neemt de lijsterbes toe, soms wat meidoorn, maar nog niet 
als gesloten struweel. 
In lage valleien ontwikkelt zich meer en meer struweel van wilgen, 
soms berken en enkele andere soorten zoals esp. Sommige braam-
soorten, zoals de pluimkambraam duiken vooral op in ouder duin-
doornstruweel waar duindoorn wat minder vitaal is. In de prikkelige 
struwelen kunnen, beschermd tegen de vraat van vee, allerlei bo-
men tot wasdom komen, zoals zomereik en meelbes.

Rozen in het duin
In de droge duinen 
liggen hellingen met 
de in mei bloeiende 
duinroosjes. De lange 
wortels van duinroos-
jes kunnen kalk ver uit 
de ondergrond om-
hoog halen. Alle rozen 
houden van kalk en 
het is dan ook niet 
verwonderlijk dat er 
veel langs (schelpen-)
paadjes groeien. Verspreid in de duinen komen egelantier, honds-
roos en de heggenroos voor en op één plaats ook de beklierde heg-
genroos. Ook landelijk zeldzame rozen als schijnhondsroos, schijn-

egelantier, schijnheggenroos en de kale- en behaarde struweelroos 
zijn op Texel gevonden. De schijnhondsroos staat in de Eierlandse 
Duinen, aan de oostzijde van de Westerduinen en bij de Korverskooi. 
De veel zeldzamere behaarde struweelroos die zich o.a. kenmerkt 
door de beharing op het blad, is gevonden bij de Horspolders en de 
Korverskooi. De schijnegelantier is sinds 2011 bekend van de Hors-
polders en het Duinpark. De Hollandse roos, Rosa x hollandica, een 
kruising van de rimpelroos met een onbekende ouder is vooral aan 
de noordzijde van de Mokbaai te vinden. Bergroos staat in De Den-
nen en de Virginische roos, een exoot met opvallende rozerode 
bloemen staat verspreid in het duin.

Bramen 
Zoals er wijn is in een duizelingwekkende veelheid en er wijnken-
ners (vinologen) nodig zijn om ze te benoemen, zo zijn er meer 
braamsoorten dan een mens bevatten kan. Gelukkig zijn er batolo-
gen, braamspecialisten, die ons wegwijs maken. Alleen al in Neder-
land en Duitsland zijn er meer dan 700 soorten bekend. Van de circa 
200 Nederlandse soorten komen er 19 op Texel voor. Om met een 
simpele te beginnen: ook de framboos is een bramensoort, met 
roze-rode vruchten, en is verwilderd in het bos te vinden.
Van de wilde bramen met donkere vruchten is op Texel de dauw-
braam het gemakkelijkst te herkennen. Hij draagt vroeger vrucht 
dan alle andere bramen en de vruchtjes zijn, evenals de stengels, 
blauw berijpt; hieraan dankt de soort zijn naam. De stengels met de 
drietallige bladeren en kleine stekeltjes kruipen over de grond. De 
dauwbraam plant zich seksueel voort: zaad wordt gevormd na be-
stuiving en bevruchting. De meeste bramen planten zich echter op 
een andere manier voort, die ‘apomixis’ heet. Hierbij wordt zaad 
gevormd zonder bevruchting en alle eigenschappen worden van 
moeder op dochter overgegeven. Bramen zijn dus doorgaans plan-
ten zonder vader.

In het Nationaal Park Duinen van Texel zijn de bramen langs de 
wandelpaden voor de mensen, maar buiten de paden voor de vo-
gels. Alleen in de Bollekamer en de Muy mag er vanaf 1 september 
ook buiten de paden geplukt worden. Bramen bieden voedsel aan 
vele insecten: wilde bijen, zweefvliegen, stuifmeel etende kevers en 
dagvlinders. De holle stengels geven nestgelegenheid aan metsel-
wespen, maskerbijen en hun parasieten. De rupsen van het frambo-
zenvlindertje en braamvlindertje leven van het blad.

Insecten en wilgen
Wilgen hebben aparte mannelijke en vrouwelijke struiken.  Er zijn 
mannelijke katjes die het gele stuifmeel produceren en vrouwelijke 
die nectar leveren. Voor de bestuiving moeten wilgen het niet heb-
ben van de door mensen uitgezette honingbijen, want die halen 
tijdens één vlucht ofwel nectar ofwel stuifmeel en verslepen daar-
door weinig stuifmeel van mannelijke naar vrouwelijke planten. 
Allerlei soorten wilde bijen halen tijdens een vlucht zowel stuifmeel 
voor de larven als nectar die ze zelf drinken, waardoor ze wilgen 
bestuiven.

De meest talrijke wilde bij die op Texel op de wilgen vliegt, is de grote 
zijdebij. De vrouwtjes lijken wel wat op honingbijen en zijn net zo 
groot. De grote zijdebij graaft een nest in het zand, soms wel een meter 
diep. De grote bloedbij, met rood achterlijf, zoekt deze nesten op. Het 
is een zogenaamde koekoeksbij, die zelf geen stuifmeel verzamelt maar 
haar eieren legt in het nest van de grote zijdebij. 

Vogels in de Texelse struwelen 
Struwelen bieden vogels veel voedsel. Insecten in de zomer, bessen 
in najaar en winter. Bovendien bieden ze volop dekking en broed-
gelegenheid. Was de nachtegaal voor de oorlog een grote zeldzaam-
heid, tegenwoordig zitten ze verspreid door het duin vanuit de 
struiken te zingen. Ook de roodborsttapuit is het beter gaan doen. 
Met een liedje als kletterende steentjes. Ze zitten opvallend in top-
jes van kruipwilg en ander struikgewas. De meer verborgen sprink-
haanzanger heeft een onmiskenbare lang aangehouden prrrrrr als 
zang. Regelmatig komt ook de uit het oosten afkomstig roodmus 
tot broeden. Een roofvogel die op Texel behalve in het open duin 
ook in struwelen jaagt is de havik.

Beerkambraam (Rubus thallasarctos): rode stengels 
met opvallende witte haren, drietallig blad, tamelijk 
dichte piramidevormige bloeiwijze met witte bloe-
men. Alleen op de Waddeneilanden.

Pluimkambraam (Rubus pyramidalis): rode stengels 
met slanke stekels en dicht bezet met haren. De pira-
midevormige bloeiwijze met lichtroze bloemen is 
behaard, maar draagt ook rode kliertjes. Algemeen in 
het noorden en midden van het land en in de duinen.

Enkele voor Texel kenmerkende soorten bramen

Kale haagbraam (Rubus vadalis): hoog opgaande 
braam die heel kaal oogt, met geel-groene, vijftal-
lige bladeren die vaak een beetje hol staan. Veel op 
de Waddeneilanden, maar ook twee vondsten in 
Flevoland.

Gedraaide koepelbraam (Rubus affinis): groeiwijze 
rechtop, net als de framboos, met donkere stengels 
en grote stekels. Blauwgroene, vijftallige bladeren 
waarvan het topblaadje gedraaid is (zie foto). De 
algemeenste soort in de duinen, maar ook veel op de 
zandgronden elders en in de laagveengebieden.

Zoete haarbraam (Rubus gratus): de algemeenste 
soort in Nederland, met een gegroefde, bronskleu-
rige stengel met weinig haren. De bladeren zijn 
vijftallig en grof dubbel gezaagd en de lichtroze 
bloemen zijn opvallend groot, evenals de bramen.

Aarstruweelbraam (Rubus spiculus): een meestal vrij 
laag blijvende soort met zeer dicht staande grote en 
kleine stekels. Fraaie witte bloemen met ronde kroon-
blaadjes. In het noorden van het land. Nergens zo 
algemeen als op Texel, waar ze in vrijwel geen enkel 
bosje ontbreekt, noch in de duinen, noch in de polder.

Wilde kamperfoelie   Wilde kamperfoelie is er in twee gedaantes: in het 
open duin kruipend over de grond (en dan tot 1 meter hoog) en in bosranden 
als klimplant in bomen. Jonge bloemen gaan tegen de avond open, zijn 
roomwit en hebben aan de buitenkant een rode tot paarse tint. Bij het ouder 
worden kleurt de bloem donker geel. Bestuiving vindt doorgaans ‘s nachts 
plaats. Dan ruikt de wilde kamperfoelie ook het sterkst, om insecten aan te 
lokken. De ver dragende, zoete geur trekt grote nachtvlinders aan die met 
hun lange tong nectar uit de bloembuis zuigen. 
De rupsen van de glasvleugelpijlstaart eten van de bladeren van kamperfoe-
lie. Een hele lijst vlinders, mineervliegjes, een boorvlieg, een bladluis en een 
galmijt gebruiken de kamperfoelie als voedsel. De rode bessen zijn giftig voor 
mensen.

Vroege zandbij die stuifmeel haalt 
uit een mannelijke wilgenkatje.
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Schijnegelantier

Bloedbij op kruisdistel

Enkele vogels in struwelen 
bij Staatsbosbeheer, 2006
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