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Texel is ons grootste Waddeneiland: 162 km2 groot. Naast jonge 
duinen, kwelders en polders bevat Texel als enige Waddeneiland 
een landschap uit de voorlaatste ijstijd: het glooiende gebied van 
Den Hoorn tot Oost waarin de meeste dorpen zich bevinden. De 
Hoge Berg bij Den Burg is daarin het hoogste punt, op ruim 15 m 
boven NAP. Deze pleistocene kern is een restant van een uitge-
strekt heuvelachtig landschap dat na de laatste ijstijd grotendeels 
verdwenen is door een zeespiegelstijging van ca 100 m. De zee 
bedekte dit oude landschap met klei en zand. In perioden waarin 
de afvoer van zoet binnenwater stagneerde als gevolg van een 
door strandwallen en duinen gesloten kust, ontstond op som-
mige plekken veen. De verdrinking van het gebied ging door tot, 
rond het jaar 1000, het Marsdiep ontstond. Daarna begonnen de 
bedijkingen en aan de westzijde vormde zich een duinkust, on-
der andere uit het voormalige eiland Ganc. De duinen van Texel 
zouden uiteindelijk hoog opstuiven, hoger dan de Hoge Berg.

‘De hoge rug’ waarvan de Hoge Berg een markant element is, be-
staat uit een stuwwal uit het begin van de voorlaatste ijstijd 
(238.000-128.000 jaar geleden). Toen het landijs zich vervolgens 
uitbreidde, werd de stuwwal sterk afgevlakt en met keileem bedekt 
door een gletscherstroom van enkele honderden meters dik. Daar-
om is de Hoge Berg van Texel niet steil (zoals de stuwwallen op de 
Veluwe) maar glooiend. In de laatste ijstijd (116.000-11.500 jaar 
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geleden) is de stuwwal van de Hoge Berg verder afgevlakt doordat 
hij bedekt is geraakt met dekzand, afgezet door poolwinden.
Daarna – vanaf 11.500 jaar geleden tot heden – is het pleistocene 
landschap grotendeels in zee verdwenen door zeespiegelstijging. 
Rond 1250 v.Chr. was ‘pleistoceen Texel’ nog ruim 50 km2 groot, nu 
15,5 km2. Vooral het oostelijke deel is gefragmenteerd geraakt: alles 
beneden NAP is bedekt met klei en zand of soms zelfs weggespoeld. 
Het pleistocene land is niet meer dan een restant, zoals dat ook 
bijvoorbeeld op Wieringen het geval is.
De duinen van Texel zijn veel jonger, opgestoven sinds de late mid-
deleeuwen en soms kilometers landinwaarts gerold. Tussen De 
Westen en De Koog ligt een vlakker en iets ouder duinlandschap uit 
ca 900. Uniek voor Texel is dat tussen de duinen en het oude land 
bijzondere overgangen konden ontstaan, o.a. de mientgronden 
(zie pag. 26). De Eierlandse Duinen zijn een restant van het middel-
eeuwse eiland Eierland dat voor 1300 nog vastzat aan Vlieland. Eier-
land werd in 1629-1630 bij Texel getrokken door de aanleg van een 
stuifdijk, de Zanddijk. Aan de zeezijde daarvan ontstonden de Muy 
en de Slufter, fraaie resultaten van mislukte 19e-eeuwse pogingen 
tot bedijking met stuifdijken (zie pag. 134).

1500 v.Chr.
Uit archeologische opgravingen blijkt dat de oude kern van Texel 
vanaf ongeveer 1350 v.Chr. permanent bewoond is geweest door 

landbouwers. Texel was toen nog geen eiland. De Hollandse kust 
ten noorden van Schoorl bestond uit een lange, smalle strandwal, 
hier en daar onderbroken door kleine getijdegeulen. Die strandwal 
lag kilometers westelijk van de huidige kustlijn en is in de middel-
eeuwen in zee verdwenen. Hij was op vele plekken bewoond. Ach-
ter de strandwal lag een uitgestrekt veengebied dat een groot deel 
van het latere Holland bedekte. De oude kern van Texel lag aan de 
noordelijke grens van dit veengebied. De archeoloog Flip Woltering 
schat dat er rond 800 v.Chr. op de oude kern van Texel 100 à 200 
mensen woonden. In de landbouw lag de nadruk op veehouderij. 
Het gebied was grotendeels begroeid met heide, die werd begraasd.

Bewoning buiten de oude kern: open vragen
Op Texel is, getuige het proefschrift van Woltering, vrijwel alleen in 
het pleistocene gebied bewijs voor permanente bewoning gevon-
den. Het landschap van stranden, duinen en kwelders er omheen is 
door de eeuwen heen zo instabiel geweest dat daar nauwelijks ar-
cheologische sporen zijn achtergebleven. Hierdoor is de geschiede-
nis van wonen en werken in de regio Texel moeilijk te reconstrue-
ren.
Toch valt er wel iets over te zeggen, onder meer omdat vissers op de 
Noordzee regelmatig fossielen en artefacten opdreggen die inzicht 
geven in het landschap uit de tijd dat de Noordzee hier nog droog 
stond. Texel maakte in die tijd onderdeel uit van een veel groter 

prehistorisch zandlandschap. De vroegste ‘bewoners’ van Texel, 
onder meer rendierjagers van de zogenaamde Hamburgcultuur, 
konden na de laatste ijstijd nog lang zonder problemen naar het 
huidige Engeland lopen! Het huidige Texel hoorde gezien de vond-
sten ook tot het jachtgebied van latere, mesolithische jagers en die 
zullen ook in de nu verdronken delen van het landschap hebben 
gezworven.
Landbouw in ‘Texel en omstreken’ (Noord-Holland) was er zeker 
vanaf 3000 v.Chr. Er is geen reden om aan te nemen dat het Texelge-
bied toen gemeden werd. Woonplaatsen lagen waarschijnlijk dicht 
bij zee en zijn sindsdien overspoeld. Texels bewijs voor dergelijke 
vroege bewoning zijn twee vuurstenen bijltjes uit het neolithicum.
Ook de strandwallen en de direct erachter gelegen kwelders kun-
nen permanent bewoond zijn geweest, net als in de rest van Neder-
land. Op Texel zijn aanwijzingen gevonden van dergelijke bewo-
ning in de ijzertijd en Romeinse tijd (woonlagen met o.a. 
aardewerk). Ook delen van het zuidelijke veengebied kunnen in 
cultuur zijn gebracht, al of niet gecombineerd met permanente 
bewoning. Het toponiem Texalmore (9e eeuw) ofwel ‘Texelmoer’ 
verbindt Texel met termen als ‘veen’ en ‘moeras’. De naam wijst op 
een vroege episode van veenontginning, ergens tussen Wieringen 
en Texel.

100 na Chr. 1500 voor Chr. 800 na Chr. 

Globale reconstructies van Texel en omstreken omstreeks 1500 v.Chr., 
de Romeinse tijd (het jaar 100) en in de vroege middeleeuwen (rond 
het jaar 800). Aan de westzijde liggen strandwallen, veel lager dan de 

huidige hoge duinen. In de loop van de eeuwen verdwijnt het veen en 
de pleistocene kern neemt af van ruim 50 tot 18,5 km2, vooral door 
stijging van de zeespiegel. Rond 800 is Texel nog geen eiland, er is 

sprake van een ‘Texel-complex’ bestaande uit de pleistocene kern 
(met aan de westzijde een strandwal), het eiland Ganc (zie pijl, 
eigenlijk een schiereiland), kwelders en wad.
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Romeinse tijd
Aan het begin van de jaartelling, in de Romeinse tijd, woonden er 
waarschijnlijk enkele honderden mensen op de hoge rug van Texel. 
Hij was inmiddels geslonken tot ca 24,5 km2 en ook het veengebied 
aan de zuidkant was kleiner geworden. Een getijdegeul langs de 
noordkant verschafte de bewoners toegang tot de zee (dit was wel-
licht de Vidrus fluvius die in Romeinse geschriften van Ptolemaeus en 
Tacitus genoemd wordt). De westelijke strandwal kan in deze peri-
ode eveneens bewoond zijn geweest, ook als uitvalsbasis voor be-
nutting van de kwelders.
Woltering maakt duidelijk dat er minder ruimte was voor veehou-
derij op de oude kern; een groter deel was nodig voor akkerbouw 
terwijl er door stijging van de zeespiegel steeds minder van die 
grond beschikbaar was. Tegelijkertijd zijn er archeologische aanwij-
zingen voor een toename van de veehouderij in de Romeinse tijd 
- die op kwelders moet hebben plaatsgevonden. Het toegenomen 
surplus van de veehouderij werd waarschijnlijk verhandeld en droeg 
zo bij aan de welvaart, gezien de vondsten van (dure) Romeinse 
importen zoals aardewerk.

De vroege middeleeuwen: het Texel complex
Rond het jaar 800 was het gebied tussen de oude rug van Texel en 
het vasteland van Noord-Holland niet langer permanent begaan-
baar. Het veengebied was weggeslagen door de zee. Het oude pleis-
tocene gebied was nog 18,5 km2 groot en omgeven door uitgestrek-
te kweldergebieden en wad. De bevolking was waarschijnlijk tot 
ruim 500 inwoners gegroeid.
Aan de westpunt beschermde een strandwal de oude kern tegen de 
zee. Onder- en bovenlangs liepen getijdegeulen vanuit de Noord-

zee. Aan de overkant van de noordelijke geul lag een eiland, Ganc, 
dat bij laagwater te voet bereikbaar was. Het lag westelijk van de 
huidige kustlijn en bestond uit een smalle strandwal van enkele 
kilometers lang met kwelders erachter. In de 9e eeuw kreeg de 
Abdij van Fulda (in Duitsland) vier hoeven op Ganc in bezit, bewijs 
voor bewoning en/of benutting. Ten noorden van Ganc liep een 
zeegat, later het Anegat genoemd, waar nu Muy, Slufter en de pol-
der Eierland liggen. Meteen noordelijk daarvan lag Vlieland (inclu-
sief het latere Eierland).

Het Marsdiep ontstaat
De zuidelijke getijdegeul onderlangs de oude kern van Texel groeide 
waarschijnlijk in de loop van de 12e eeuw uit tot het Marsdiep (eer-
der Maresdeop genoemd). Hierbij speelden enkele stormvloeden na 
het jaar 1000 een grote rol. De Zuiderzee ontstond, de Waddenzee 
en het Marsdiep breidden zich sterk uit ten koste van veen- en kwel-
dergebieden. De pleistocene kern van Texel was nu geheel omgeven 
door kwelders, wad en open water, en had zijn huidige omvang 
bereikt (15,5 km2). Het zeewater veroorzaakte omstreeks 1200 klif-
vorming aan de zuidkant, nu nog goed te zien in Den Hoorn. Tege-
lijkertijd werd de getijdegeul aan de noordkant van de hoge rug 
opgevuld tot een strandvlakte met opstuivende nollen, zodat het 
eiland Ganc droogvoets bereikbaar was. Echter: ongeveer in dezelf-
de periode (eind 12e eeuw) ging Ganc grotendeels verloren, een 
doorbraak splitste het in tweeën. Het huidige duinmeertje Alloo is 
volgens historisch geograaf Henk Schoorl mogelijk een restant van 
die doorbraak. De westelijke strandwallen, die kilometers buiten de 
huidige kustlijn lagen, verdwenen in zee. Er ontstond in korte tijd 

een kilometers lange nieuwe duinstrook die een beschermde luwte 
ten opzichte van de Noordzee creëerde. Delen van het directe ach-
terland, ook oude geulen, stoven dicht. Van Ganc resteerden alleen 
oostelijke restanten, zoals de landinwaarts gelegen duingronden 
tot aan de Ruigendijk. Op het noordelijke deel, ’t Oghe (de alge-
mene aanduiding voor ‘eiland’ in die tijd), ontstond in de late mid-
deleeuwen het dorp De Koog.
In wat nu de Waddenzee is, lagen rond 1200 nog uitgestrekte hoge 
kweldergebieden o.a. de Moerwaard (oostelijk van Texel en Vlie-
land), waarvan nog pachtovereenkomsten bekend zijn. Deze gebie-
den namen in de periode tot 1600 sterk in omvang af.
Na 1200 ontstaat ‘Oud Texel’: de oude kern, de westelijke en zuide-
lijke duinen en de middeleeuwse inpolderingen. Eerst stellen de 
Texelaars laaggelegen stukken land binnen en rondom de oude 
kern veilig met kaden en dijkjes. Ook in het kweldergebied tussen 
de oude kern en de westelijke duinenrij vinden inpolderingen 
plaats, het eerst vlakbij het huidige De Koog. De plaatselijke bevol-
king, vazallen van de graven van Holland en monniken van het 
klooster van Ludingakerke in Friesland, spelen allen een rol bij 
deze bedijkingen. Op een vloedhaak ten zuiden van het klif van Den 
Hoorn ontstaat na 1290 de nederzetting ‘Oude Hoorn’ (zie afbeel-
ding hierboven). Deze nederzetting profiteerde van de gunstige 
ligging aan het Marsdiep, dat toen al aan een belangrijke handels-
route lag (Kampen, Harderwijk). Eind 14e eeuw wordt Oude Hoorn 
verwoest in de oorlog tussen Holland en Friesland. Vervolgens 
ontstaat in de 15e eeuw op het klif het huidige Den Hoorn, de Naal, 
de eerste polder ten zuiden van het klif, is dan al 
aangelegd.
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Gedetailleerde reconstructie van Texel na het ontstaan van het Mars-
diep en voor de eerste bedijkingen (ca 1200, beeld naar Woltering). 
Alles onder NAP is weergegeven als open water. Ondanks de westelijke 
kuststrook dringt de zee nog diep in het landschap binnen. Het open 
water is niet overal diep geweest, bijvoorbeeld aan de zuidkant waar 

vanaf de 14e eeuw land werd gewonnen. De oude, pleistocene kern 
(keileem en dekzand, nog slechts 15,5 km2) ziet er anders uit dan in de 
vorige figuren, omdat gebruik is gemaakt van ander, fijnmaziger on-
derzoek (o.a. bodemgegevens van de ruilverkaveling, ca 1950).

Tussen 1200 en 1600 ontstond ‘Oud 
Texel’: het pleistocene land tussen 
Den Hoorn en Oost (inclusief de 
bedijkte lage delen ervan), de 
westelijke duinkust en de 
tussengelegen bedijkingen. 
Ook de polders ten zuiden 
van Den Hoorn stammen 
uit de middeleeuwen.

Impressie van de nederzetting Oude Hoorn. Deze handelsnederzetting ontstond na 1290 ten zuiden van Den Hoorn op de oostelijke uitloper van 
een vloedhaak. Aan het eind van de 14e eeuw werd Oude Hoorn verwoest in de oorlog tussen Holland en Friesland.
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