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Het enige bezit van Landschap Noord-Holland op Texel is een 
recente schenking van de weduwe van Han Fischer. Half verborgen 
langs een heel oud weggetje aan de oostkant van De Koog liggen 
door walletjes omringde weilanden en een lapje bos, 1,5 ha groot. 
Houtsnippen baltsen hier in het voorjaar knorrend boven het wei-
land. Fischer’s weid vertoont een voor Texel wel heel aparte weelde 
aan bos- en weidebloemen. De plantenkenner herkent de hand 
van tuinlieden met een hart voor wilde planten. Achterin staan drie 
merkwaardige boetjes van rode steen.

Han Fischer (1917-2006) werkte in de 
chemische industrie maar was van jongs 
af aan een natuurliefhebber. Hij ver-
vulde tussen 1959 en 1991 diverse be-
stuursfuncties binnen o.a. Landschap 
Noord-Holland. In de laatste oorlogsja-
ren zat Fischer een tijd ondergedoken in 
de moerassen van het Naardermeer. Hij 
zat daar samen met J.C. Ladiges (1913-
1987), een enthousiaste vogelaar en na 
de oorlog enige tijd schoolhoofd in Den Hoorn. Ze maakten van de 
nood een deugd en deden onderzoek aan rietzangers. Tot 1944 gingen 
ze regelmatig op bezoek bij Jac.P. Thijsse in Bloemendaal. Fischer en 
Ladiges publiceerden met Thijsses zegen nog in de oorlog over de 
rietzangers van het Naardermeer.
Na zijn pensioen kocht Han Fischer samen met zijn vrouw een huis 
met een flink stuk grond net buiten De Koog. Tuinarchitect Kees  
Sipkes hielp hen bij de inrichting. Zo leverde hij zaden en plantmate-
riaal uit de door hem ontworpen Tenellaplas op Voorne. Zij kregen 
ook veel advies van Hein Koningen van de Amstelveense heemtuinen.
De gronden waarop Fischer’s weid ligt zijn oud. Sinds de late middel-
eeuwen waren ze in gebruik voor landbouw. Ze grenzen aan de 
Mient, waarvan aan het zuidelijk begin van het Mienterglop nog een 
stukje hei met brem gespaard is. De mientgronden tussen De Koog 
en Den Hoorn zijn op een snipper na bebost, omgezet in bouwland 
of bebouwd met recreatiewoningen. Het Mienterglop was eens een 
smal paadje (een glop) langs deze heiderijke gronden, nu is het een 
lommerrijk weggetje aan de rand van het drukke De Koog. Een grote 
bonte specht laat zich horen met een voorjaarroffel op een dode 
boomtak. De grauwe vliegenvanger broedt er regelmatig.

Het beheerwerk bestaat uit jaarlijks maaien en hooien van de wei-
den zodat deze open blijven. Bemesting blijft achterwege. In het 
drogere grasland zou op den duur wel eens hei kunnen terugkeren. 
Landschap Noord-Holland wordt ondersteund door vrijwilligers van 
het IVN Texel die het komen en gaan van flora en fauna volgen.
 
Een Zweedse loofweide op Texel
In het voorjaar oogt het weiland wat bescheiden maar het bos is al 
vroeg zeer bloemrijk. De waarde van Fischer’s weid als kleine en-
clave vol natuur ligt niet in de laatste plaats in de houtwallen aan de 
randen van het grasland en, aan de zuidzijde, het wat hoger gelegen, 
open bos. Het beeld is hier door het beheer (in de winter maaien, 
overwoekering tegengaan) heel open en licht: vrijstaande eiken, 
berken en allerlei struiken. Een paadje loopt tussen vele bosplanten 
door. Het bos is ingeplant met alle bossoorten die we in voedselrij-
ker en kalkrijker bos verwachten en niet op de schrale en van nature 
zure bodem van de duinrand van Texel. Ook hier is met kalk ge-
strooid. Zo ontstond een bos dat oogt als een open loofbos met veel 
voorjaarsplanten, een kalkrijke loofweide vergelijkbaar met die op 
het eiland Öland in Zweden. Een ruime sortering aan bosplanten: 
grootbloemmuur, wit en uitbundig, dalkruid, salomonszegels, 
boshyacintjes, roze-witte bosanemonen, klaverzuring, lelietjes-van-
dalen en veel Siberische winterpostelein met roze blommetjes. Ook 
uitgezaaid is de zwartmoeskervel.

V.l.n.r.: zwartmoeskervel | gagel | grootbloemmuur 
| bordje | doorzicht bij het Mientje met brem in bloei

Het fraaie bosgierstgras – hier ook geplant en thuis in oudere bos-
sen op goede, humusrijke grond – geeft aan dat dit voor Texel een 
brongebied van diverse bossoorten ‘van de overkant’ kan zijn. Zon-
der menselijke hulp hadden ze Texel niet bereikt. Dat geldt mogelijk 
ook voor de valse salie: tot voor kort niet van de Waddeneilanden 
bekend, maar hier geplant. De wel van Texel bekende blauwe knoop 
staat overdadig naast wat hei in een stil hoekje waar de as van Fischer 
is uitgestrooid.
Blikvanger is de paarse schubwortel. Een wonderlijke en in ons land 
zeer zeldzame parasitaire plant, afkomstig uit zuidelijk Europa. Al 
eind april in bloei en dan de hele zomer door. Het kent geen blad, 
geen bladgroen: alleen maar bloemen, die tussen de gevallen blade-
ren van de omringende bomen ontspruiten. De bloemen zijn on-
dergronds verbonden met wortels van populieren en wilgen. Een 
plant met een piratennaam: Lathraea clandestina. In het hoge noor-
den van zijn verspreidingsgebied groeit hij alleen in heemtuinen, 
zoals in Fischer’s weid.

De graslanden
De weilanden veranderden van paardenwei in bloemrijk grasland. 
Deze weilandjes droegen de oude veldnaam ‘Sporteweid’, die een 
vochtiger verleden doet vermoeden want ‘sporten’ is Texels dialect 
voor de vochtminnende familie van de russen. Fischer heeft er met 
kalk gestrooid en slanke sleutelbloem en wat orchideetjes inge-
bracht. In de iets sappiger delen van het grasland staan ook de zo-
merbloeiers margriet en knoopkruid. Ook in de knolboterbloem 
verraadt zich de kalk. Deze boterbloem, met de zeer herkenbare 
teruggeslagen kelkblaadjes, bloeit dankzij een flink ondergronds 
knolletje al vanaf april, wat eerder dan de scherpe boterbloem. Het 
is geen plant van oude mientgronden, al trof Holkema in 1870 deze 
soort wel elders op Texel. Ook import maar daarom niet minder 
fraai zijn de knolsteenbreek en diverse krokussen en narcissen, 
waaronder de zachtgele engelentranen en de wilde trompetnarcis. 
Het grasland ligt tussen bomen en is relatief warm. Dit trekt vlinders 
en libellen. Het bont zandoogje fladdert hier in voorjaar en hoogzo-
mer. Boomblauwtjes vooral in mei. Bijna 60 soorten nachtvlinders 
zijn hier gespot. Een drietal vliegt ook overdag waaronder gamma-
uiltje en lieveling. Echt van de nacht zijn soorten met prachtige na-
men: grauwe monnik, grasbeertje, kleine hermelijnvlinder, peper-
en -zoutvlinder en zuidelijke stofuil.
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Bosrand en grasland met voormalige paardenstallen Paarse schubwortel, een plant zonder bladeren, neemt ter plekke toe
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