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De Dennen van de Westermient en De Koog beslaan een bijna 
500 ha groot gebied, grotendeels beplant tussen 1898 en 1921. 
Extreme weersomstandigheden (zoals veel zeewind) en een 
arme, vaak veel te natte bodem moesten overwonnen worden. 
Het Texelse bos is zoals het meeste bos in ons land aangelegd om 
de ’woeste gronden’ productief te maken. Niet vanuit het nobele 
motief Nederland te verrijken met bossen maar omdat de landei-
genaar, op Texel de Staat, een hoger rendement uit zijn bezit 
wilde. Pas in de jaren 30 komt het recreatieve belang van het bos 
in beeld. Houtvester Boodt motiveert een investering met de 
opmerking: “Het Texelse bos is tonnen goud jaars waard voor het 
vreemdelingen verkeer.“ De laatste 25 jaar kregen ook plant en 
dier een stem. Eentonig naaldbos wordt nu omgevormd tot ge-
mengd bos of loofbos.

Op het kale en winderige Texel groeide bos niet van de ene op de 
andere dag. Al in 1770 vroegen drie bewoners van Texel aan de Ge-
committeerde Raden van het Noorderkwartier om de aan de duinen 
grenzende ‘Meend’ met houtgewassen te mogen beplanten. Een 
andere voorstander, Pieter van Cuyck, schreef in 1789: “Wat een bos 
zou er op deze nu verlaten en nutteloze plek niet kunnen staan. En wat voor in-
komsten zouden hier met een kleine investering te verkrijgen zijn.” Maar de tijd 
was nog niet rijp. Uit 1789 dateert wel 8 ha eikenhakhoutbos met de 
wervende naam ‘De Nieuwe Aanleg‘. Het ligt aan de Californiëweg 
schuin tegenover Ecomare en is nu een fraai en mosrijk ‘kabouter-
bos’.

In 1892 brengt de Heidemij in opdracht van de regering een rapport 
uit over de mogelijkheden van bebossing van de Nederlandse dui-
nen. Over de duinen van Texel (destijds 3360 ha) werd geschreven: 
“Werd dit geheel beplant dan zoude Texel langs de gehele Noordzeekust een bos-
gordel bekomen, die het gehele eiland tegen den zeewind beschermde, inderdaad 
een verbetering, wier waarde men niet hoog genoeg kan schatten.” Het plan 
werd gedeeltelijk uitgevoerd. Grote delen van de Texelse duinen zijn 
open landschap gebleven, ca 15% werd bos met, na een eeuw, ge-
heel eigen natuurwaarden (zie pag. 74) en een eigen historie.
In de winter van 1897/1898 begon de bosaanleg onder leiding van 
Klaas Min, de eerste boswachter. Jaar na jaar werd aan ontwatering 
van de mientgronden gewerkt. Hei maakte plaats voor jonge bo-
men. Tot het toekomstige bosgebied behoorden ook gebieden die 
al eerder waren ontwaterd om weilanden te kunnen aanleggen, o.a. 
de Bleekerij, de Ploegelanden en het Botgras. Klaas Min en zijn 
vrouw Trijntje Blankendaal kwamen uit Bergen, een van de redenen 
voor zijn aanstelling: hij hoefde geen rekening te houden met his-
torisch gegroeide gevoeligheden. Min houdt de vorderingen minu-
tieus bij. In 1899 bijvoorbeeld geeft hij ƒ 7155,27 uit en heeft hij 
ƒ 7857,61 aan inkomsten, er worden 4133,75 arbeidsdagen gemaakt. 
In dat jaar werd ook op het perceel ‘het Geheim’ rechtstreeks grove 
den gezaaid, nadat de vegetatie was afgemaaid. De jonge aanplant 

heeft het soms moeilijk. In 1900 worden kippenhokken in de aan-
plant gezet om kippen de schadelijke dennensnuitkevers te laten 
opeten. Later worden ter bestrijding van insecten nestkasten ge-
plaatst om spreeuwen aan te trekken. In de jaren 1934-1936 worden 
voor het zelfde doel tevergeefs 5 groene spechten ingevoerd. Uit de 
rapportage uit 1907 van de ‘Inspecteur der Staatsbosschen en Ont-
ginningen’ E.D. van Dissel blijkt dat de bomen moeizaam groeiden.
Op de Mient hadden diverse arme pachters duinlandjes die nu ook 
bos werden. Hieraan herinnert bijvoorbeeld het bosperceel de Gor-
tersmient, genoemd naar pachter Gorter (bijnaam Pagga) die hier 
met vrouw en kinderen een plaggenhut had. Een lang slingerend 
pad naar de zee draagt nog zijn naam: Pagga’s paadje.

Van bron naar bos

Bij de aanleg van het bos sneuvelde de Fonteinsnol: een hoog duin 
op de overgang van duin naar Mient. De naam slaat op de bron die 
hier ontsprong, in de duinen een zeldzaam verschijnsel. In zijn 
beschrijving van de Mient uit 1870 zegt Holkema over de omrin-
gende duinen: “uit welke duinen aanhoudend water sijpelt, hetwelk zelfs op 
sommige plaatsen (Fonteinsweg) als kleine watervallen daaruit te voorschijn 
treedt en den bodem op vele plaatsen steeds vochtig houdt.”
De eerste bomen werden geplant in het noordelijk deel van het 
perceel waarin de Fonteinsnol ligt. De bron die hier aan de voet 
ontsprong verdroogde binnen enkele jaren. In de zgn. ‘opstandleg-
ger’ van Staatsbosbeheer, waarin per perceel werkzaamheden wor-
den bijgehouden staat hierover: “In het midden een zeer hooge 
heuvel genaamd de ’Fonteinsnol’. Bewerkt in 1897; op de hoogten 
en tegen hellingen werden plantgaten gemaakt of voortjes gespit; in 
de laagten werden alleen plantgaten gemaakt. Beplant in 1898; heu-
vels en hellingen werden in hoofdzaak beplant met bergden, licht 
gemengd met Corsicaanse en Oostenrijkse den, terwijl de oosthel-
lingen merendeels uit grove den bestaan. Het meest oostelijk gele-
gen gedeelte tusschen Fonteinsweg en Westerslag is beplant met 
grove den en fijnspar.” Nog steeds is rond de Fonteinsnol goed te 
zien dat er met veel verschillende boomsoorten is gewerkt, hier en 
daar is ook de kleine bergden nog te vinden. Bij de klim naar de 
uitkijktoren vallen de rossige stammen van de grove dennen op, 

maar de donkere stammen van de zwarte dennen overheersen.
De Fonteinsnol was een bekende plek. Reinier Bakels schilderde 
het uitzicht. Na aanplant werd het zelfs een attractie, maar toen de 
bomen begonnen te groeien verdween het uitzicht. De vereniging 
tot bevordering van het vreemdelingen verkeer ‘Mooi Texel’ vroeg 
in 1936 om de bouw van een beklimbare stellage van 2,5 m hoog. 
De gemeente bouwde er met toestemming van Staatsbosbeheer 
een uitkijktoren die met het groeien van het bos werd verhoogd. 
Later is deze vervangen door een houten toren, nu door hoog bos 
omgeven.

Te nat of te droog
Als het terrein te nat was werden sloten of greppels gegraven. Door 
de aanleg van kilometerslange sloten kon het overtollige water 
wegstromen, bijv. vanaf het Natte Vlak. Op andere plaatsen (bijv. 
op hellingen) was het juist de droogte die voor moeilijkheden zorg-
de, daar is met water volgezogen turf in de plantgaten bij de wortels 
van de jonge dennen gelegd. Zo kon de aanplant periodes van 

Bebossing 

Een klassiek beeld uit de Texelse bosgeschiedenis rond 1900: Klaas 
Min met een grote groep plantjongens, de aanplant uitgestald op de 
voorgrond. 

Uitzicht vanaf de Fonteinsnol voor en na de aanplant. De bron ontsprong links onder uit de duinvoet. De tekening is van Reinier Bakels.

Duin- en bosbezoek van koningin Juliana, De Koog rond 1965.

Groene specht, 
foto van Adolphe 
Burdet, ca 1920.

ca. 1865     ca. 1915“De wind is wel de ergste vijand; nachtvorsten doen hier meer kwaad 
dan elders; slagregens spoelen de wortels der planten hier bloot; 
allen vijanden, die niet te ontkomen zijn en waardoor de groei in het 
duin uiterst langzaam is.“

(E.D. Van Dissel, 1907)

“In 1890 trof ik de Fonteinsnol met zijn omgeving van Mient, Oude 
Kooi, Heivlak en Natte Vlak nog in volle glorie met bron en beek aan 
de Nol zelve en rondom moeras en natte hei met Nachtorchis en Klok-
jesgentiaan en Tengere Bastaardmuur als hoofdfiguren. Dit onover-
treffelijk landschap werd vernietigd in de jaren na 1895, om plaats te 
maken voor de Staatsbebossching.”

(Jac.P. Thijsse in: De toekomst van Texel, 1939) . NB Tengere Bastaardmuur 
heet nu teer guichelheil.)

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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droogte beter doorstaan. Een perceel in De Dennen heet daarom 
ook het ‘Turfveld’. Ook werden steile duintoppen afgevlakt, ‘gear-
rondeerd’. De bodem werd intensief bewerkt: er werd ongeveer 50 
cm diep gespit, soms alleen in stroken of plantgaten. Vanwege ge-
brek aan personeel in de eerste jaren werden sommige percelen 
met behulp van ossen geploegd, getuige de naam van een bosper-
ceel aan de Ploegelanderweg: het Ossenveld. Per hectare zijn aan-
vankelijk tot 15.000 boompjes geplant, later ca 2500 stuks per ha: 
nog altijd het vijfvoudige van het aantal bomen in een volwassen 
bos.
De meest geschikte dennensoorten bleken de Oostenrijkse en de 
Corsicaanse den, twee ondersoorten van de zwarte den. De Oosten-
rijkse den groeit het best op droge duinen, in valleien met bereik-
baar grondwater is de Corsicaanse de beste groeier. Al in een vroeg 
stadium werden tussen de dennen ook loofbomen als de eik ge-
zaaid of geplant. De grootschalige aanplant ging door tot aan de 
Tweede Wereldoorlog. Daarna is de draad niet meer opgepakt, tot-
dat begin jaren 80 het Krimbos bij De Cocksdorp werd aangelegd als 
recreatiebos. Naoorlogse beplantingen met naaldhout op o.a. cam-
ping Loodsmansduin waren mogelijk door een al lang verdwenen 
Kampeerwet.
De naam ‘De Dennen’ die de Texelaars hun bos gaven is nog steeds 
actueel. Ongeveer 64% van de oppervlakte wordt ingenomen door 
naaldhout. Daarvan is 177 ha Oostenrijkse den, 94 ha Corsicaanse 
den en 11 ha grove den. Lokaal zijn plekken met zeeden te vinden. 
Bovendien is er nog ongeveer 10 ha sitkaspar, maar in de wat oudere 
percelen leidt deze boom een kwijnend bestaan. Veel van de oude 
naaldhoutpercelen zijn nu gemengd met loofhout, alleen op de 
hogere delen van het bos liggen percelen die voor meer dan 90% 
met dennen begroeid zijn.

Zoute zeewind en loofhout
Om de naaldbomen goed te laten groeien plantte Staatsbosbeheer 
loofbomen aan de westrand van de bossen, vaak achter een tuin-
wal. Zo’n loofhoutsingel diende om de dennenaanplant af te scher-
men voor de zoute zeewind. Loofbomen krijgen, anders dan naald-
bomen, ieder voorjaar nieuwe bladeren en twijgen, waardoor zout 
minder negatieve invloed heeft. De loofbomen, o.a. de zwarte els, 
vormen zo een buffer. Het effect van de zoute wind op de beschutte 
bomen is duidelijk zichtbaar: de naaldbomen groeien, naarmate ze 
meer in de luwte staan, steeds hoger. Hierdoor loopt het bos als 
geheel vanaf de westelijke bosrand schuin omhoog richting het 
oosten, de loofhoutsingels worden door de zoute wind ‘geschoren’. 
In jaren met weinig stormen ‘loopt’ het naaldhout via kiemplanten 
het duin in, strenge winters of zoutrijke zomerstormen dringen het 
weer terug.
Inmiddels staat er veel meer loofhout in het Texelse bos dan in de 
jaren 30. Om brandstof te leveren werden in de laatste oorlogsjaren 
diverse percelen extra uitgedund, wat kansen bood aan loofbomen. 
Natuurlijke verjonging levert een loofbos op met daarin ook jonge 
dennen die de geschiedenis van de bosaanleg in herinnering hou-
den. Zware stormen in 1972, 1973 en 1990 versnelden het omvor-
mingsproces doordat naaldhout ontwortelde en werd afgevoerd. 
Op grote open plaatsen werd vooral eik ingeplant, terwijl op klei-
nere spontaan struikgewas opkwam. Op veel stormvlakten ont-
kiemden massaal Corsicaanse dennetjes. Het streven naar een meer 
natuurlijk bos is nu gangbaar, houtproductie is minder belangrijk 
geworden. De grootste oppervlakte loofhout wordt ingenomen 
door zomereik (60 ha), gevolgd door beuk (32 ha, bijvoorbeeld na-
bij de Rozendijk), berk (20 ha), esdoorn (19 ha) en zwarte els (17 ha). 
In de struiklaag groeien naast Amerikaanse vogelkers vooral lijster-
bes, braam en kamperfoelie.

Brandhout 
In december 1928 haalde houtvester Boodt twee houtskoolovens 
naar Texel voor de verwerking van resthout. De verplaatsbare ovens 
werden aangekocht nadat was gebleken dat het hout van de Corsi-
caanse en Oostenrijkse dennen goede houtskool opleverde. Zo 
werd een vrij grote hoeveelheid hout verkoold en verkocht.
De Dennen hebben regelmatig gediend als bron van kachelhout. 
Toen tijdens de oorlogsjaren het gebrek aan hout groot was, zijn op 
Texel vooral in de oudste percelen de stobben gerooid die na het 
uitdunnen in het bos achterbleven. De oudere bomen hadden gro-
tere stobben, wat meer hout opleverde. Tijdens de oorlog groeven 
kinderen ook de turven op die bij het planten naast de wortels wa-
ren ingegraven om water vast te houden voor de jonge bomen.
Het sprokkelen van hout, bij voorkeur met sprokkelvergunning, 
was een andere vorm van brandhoutwinning. Takhout dat na uit-
dunnen in het bos achterbleef mocht verzameld worden om de 
kachel mee te stoken. Dit nam een grote vlucht toen in de jaren 70 
open haarden en houtkachels populair werden. Op een gegeven 
moment hadden ruim 200 mensen een sprokkelvergunning. Maar 
zoveel sprokkelhout was er in het bos niet te vinden en nadat som-
mige sprokkelaars zelfs bomen omzaagden, werd er geen sprokkel-
vergunning meer uitgegeven.
Elk jaar vormt zich in De Dennen ongeveer 2750 m3 nieuw hout. 
Staatsbosbeheer dunt het bos periodiek uit om te voorkomen dat 
in de toekomst veel bomen tegelijk door ouderdom sterven. Bij het 
uitdunnen wordt niet meer hout uit het bos gehaald dan er in de 
voorgaande periode is bijgegroeid. Tegenwoordig kan bij het uit-
dunnen in De Dennen tak- en tophout worden versnipperd. Deze 
snippers (‘chips’) zijn een goede brandstof voor stroomopwekking 
en warmwatervoorziening.

Luchtfoto van de Dennen met linksonder de duinen van de Bleekersvallei. In het bos liggen grasland-enclaves: rechtsonder de Schettersweid, 
midden de Ploegelanden, daarboven Het Alloo (met erachter De Koog).

Barak ‘Waldfrieden’ uit de Tweede Wereldoorlog. Na verbouwing deed deze barak tot in de jaren 70 dienst als natuurhistorisch museum en zee-
honden- en vogelopvangcentrum: het Texels Museum, voorloper van Ecomare. In een wand van deze barak zat de oorlogskaart ‘Geheim’ verstopt 
(zie pag.38). Links VVV-kaart uit ca 1970 met Museum in het bos.
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