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Horsmeertjes

De Horsmeertjes liggen achter een stuifdijk uit begin jaren 60. De 
Hors is een zandplaat bij zee, onderworpen aan de grillen van 
natuurlijke processen. De plaat biedt vergezichten tot ver over het 
Marsdiep, duintjes die van jaar tot jaar verplaatsen, brakke tot 
zoete valleien, paden die zich in het niets kunnen eindigen. Een 
weergaloos landschap dat aangroeit, maar in een winterstorm 
fors kan veranderen.

De wat merkwaardige term ‘polder’ kwam rond 1930 bij Rijkswater-
staat in zwang voor valleien die door stuifdijken waren afgesnoerd 
van het strand. Zo kregen in de jaren 50 en 60 ook de Horspolders 
hun naam. Deze gebiedjes waren oorspronkelijk, kort na aanleg van 
de stuifdijken, natte duinvalleien. Deze vulden zich ruim 50 jaar 
geleden met water, nadat het grondwater steeg door voortschrij-
dende duinvorming. De Horsmeertjes worden gescheiden door het 
centrale zanddijkje waarlangs de asfaltweg loopt. Door instuiven 
van zand is het westelijke Horsmeertje ondieper en heeft het flau-
were oevers. Het waterrijke gebied veranderde na ontstaan al snel. 
Van brak naar zoet water, van kaal zand tot riet en wilgenbos. De 
oevers van het oostelijke Horsmeertje zijn spontaan dichtgegroeid, 
maar langs het westelijke worden delen gemaaid, waardoor de 
kruipwilg niet hoog kan opschieten en duizenden bloemen langs de 
paden staan. Moeraswespenorchis, klein en rond wintergroen staan 
er als madeliefjes zo veel.
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De ontwikkeling door de decennia. Wie net voorbij de Mokbaai richting Hors wil doorsteken komt op een uitzichtpunt dat hoog boven de opgaande stuiken 
uitsteekt. Op de foto links de situatie van net na aanleg, ca 1965, met bandensporen in de natte oevers. Rechts het beeld van nu: duindoorn, hoog opschietende 
wilg, riet en oudere helmvegetaties. Het landschap vult zich. Blauwborsten broeden nu overal. Roerdompen, verborgen in het riet, broeden er ook.
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De ontwikkeling in een jaar. Waar het asfalt eindigt, op de zuidelijkste route 
van Texel, is een laatste plek om een fiets te stallen: tegen een gammel houten 
hek met daarboven op het eerste duin een uitzicht over de meertjes. Ook 

midwinter trekt het gebied publiek en alleen ijs - het water is inmiddels zoet 
en kan bevriezen - verjaagt hier de vele rustende watervogels, meeuwen en 
ganzen. Zones met riet verdwijnen deels onder oprukkende wilgen. Vanaf het 

voorjaar zijn de eikvarentjes een opvallend groen element in de 50 jaar oude 
stuifdijk op de voorgrond links. Pas in de nazomer valt op dat de ontkalking 
door jarenlange neerslag ook hier haar sporen nalaat: een eerste pol struik-

heide, liefhebber van meer zure, voedselarme bodem, is gearriveerd en geeft 
extra kleur. Ook de eikvarentjes nemen door de jaren heen toe naarmate de 
bovenlaag kalklozer wordt in de voortdurende stroom van licht zure regen.
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