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De Bollekamer

●

Het hele duingebied tussen het Hoornderslag en het Jan Ayeslag
wordt tegenwoordig aangeduid als ‘de Bollekamer’, maar eigenlijk
heet slechts een vallei zo, centraal gelegen in dit duingebied. Het
is een van de oudste Texelse duinvalleien. De plantengroei van de
licht zure en vochtige valleien met o.a. klokjesgentiaan, die in de
nazomer hoog en diepblauw oprijst tussen de dopheide, is er
prachtig ontwikkeld.
Aan het eind van de 16e eeuw lag de Bollekamer nog pal aan zee en
was er menselijke bewoning in de vallei. Er woonden vissers en
duinboeren, die onder meer koeien en paarden hielden. Ook was er
een visrokerij in de vallei, die toen Borcamer heette. In het gemeentearchief is een archiefstuk uit 1590 bewaard gebleven over een geschil tussen bewoners van het gehucht. Dat liep er op uit dat een
nogal asociale familie van hogerhand naar Den Hoorn verbannen
werd. Verder oostelijk in het duin, dichter bij Den Hoorn, liggen nog
tal van oude akkertjes, hier bekend als ‘hokkie’, ‘hok’, of ‘zaaihok’.
Deze akkertjes zijn omgeven door tuinwallen, waarop afgestoken
duindoorns als kering tegen vee en konijnen werden geplant. Inwoners van Den Hoorn verbouwden er aardappelen en groenten. Een
herinnering aan die tijd leeft voort in de naam van het Hokkie van
Gerrit Jonker, die in de vorige eeuw landarbeider, verwoed jutter en
koster van de N.H. kerk was.
In vergelijking met het verder naar het zuiden en westen gelegen
deel, valt in de oostelijke helft van het Bollekamergebied op, dat de
duinen en de valleien veel grilliger van vorm zijn. Hier zijn geen
stuifdijken en ook geen langgerekte primaire valleien te vinden,
doordat duinen en valleien hier meer natuurlijk, door de wind, zijn
gevormd en vaak ook opnieuw, door secundaire verstuiving, vervormd. Zie ook de hoogtekaart op pag. 7. Hetzelfde geldt voor alle
duinen verder noordelijk, tot voorbij De Koog. Maar er is één belangrijk punt waarin de Hoornder duinen hiervan verschillen: ze zijn
minder uitgedroogd, zodat hier ook natte valleien te vinden zijn.

In een opname vanuit de lucht, najaar 2008, vallen oude walletjes op (van
vroeger agrarisch gebruik): rechtsonder op de Mient, midden in het Mavevlak.
Daarachter geeft de foto zicht op de Rommelpotsnollen. Linksachter een
plagstuk in het Pieter Rozenvlak. Struikheide is bruinrood, kraaiheide donkergroen. Hier en daar een klein stuifkopje.
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” V roeger bewoonde vallei, rijke flora
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Natte, zure valleien
In oude, min of meer zure en natte valleien zijn planten als pijpenstrootje, dophei, tormentil, veenpluis en tandjesgras te verwachten.
Ook veenmossen, die van zure grond houden, kunnen zich hier
vestigen en versterken het zure milieu omdat ze tijdens de groei veel
zuur uitscheiden.
Als de vegetatie voldoende open blijft door maaien, beweiden of
periodiek afplaggen, maken ook meer uitgesproken pioniers als
ronde en kleine zonnedauw en klokjesgentiaan een kans. Dit drietal
was vroeger in de oude Texelse duinen en op de nu beboste mientgronden algemeen, maar is door verdroging en ontginning sterk
achteruitgegaan. In de resterende valleien, die nog wel nat genoeg
bleven, zijn ze in de vorige eeuw verder achteruitgegaan door het
wegvallen van beheer zoals maaien of beweiden, waardoor de vegetatie verruigde. Gelukkig hebben ze alle drie langlevende zaden, die
vele tientallen jaren in de zaadbank het onderste laagje van de organische bovenlaag van de bodem, kunnen liggen sluimeren totdat de
juiste kiemingsomstandigheden zich voordoen. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer het terrein afgeplagd wordt. Op diverse plekken
in het Bollekamergebied en enkele valleien verder noordelijk en
zuidelijk is dit in de afgelopen decennia met succes gedaan. Een
plant die ook op zulke plagplekken kan voorkomen, is het op Texel
zeldzame heidekartelblad. Deze soort heeft echter kortlevende zaden, zodat ze alleen bij aanvoer van zaad van elders kan opkomen.
Moeraswolfsklauw groeit op ongeveer dezelfde plaatsen als zonnedauw, maar omdat het een sporenplant is, kan deze soort zich veel
gemakkelijker verspreiden naar nieuwe locaties. Zo vestigde hij zich
recent langs gegraven kolken bij de Tureluur en in het Duinpark (zie
pag. 126), en in 2012 ook op de Mient bij Den Hoorn.
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Kapen en veldnamen
Al sinds de middeleeuwen werden belangrijke plaatsen langs de
kust kenbaar gemaakt door dicht bij zee bakens te plaatsen. Deze
waren op Texel bekend als ‘kapen’. Het waren houten staketsels,
waarvan het hoogste deel een raamwerk droeg, dat van een flinke
afstand vanuit zee zichtbaar was. Om de zichtbaarheid te vergroten
werden die kapen bij voorkeur op hoge duinen geplaatst. In het
Bollekamergebied zijn diverse veldnamen bekend die aan deze kapen herinneren. Zo is er de Oude Kaperichel aan de oostzijde van de
Bollekamervallei. Hier stond rond 1700 een kaap op de hoogste
duintop, die nu nog altijd de Kapenol heet. Naarmate de kust in
deze omgeving verder aangroeide, kwam de kaap steeds verder van
zee af te staan, en werd verplaatsing naar het westen noodzakelijk.
Rond 1700 ontstond de Nieuwe Kaperichel, tegenwoordig kortweg

Heideblauwtje en heivlinder
Het heideblauwtje is een prachtige, kleine vlinder die in zijn verspreiding gebonden is aan heidestreken. Hij is te verwarren met het
veel algemenere icarusblauwtje. De mannetjes van het heideblauwtje zijn aan de bovenkant blauw, de vrouwtjes bruin. De ondervleugels van beide zijn wit met een spikkeltekening. De meest gebruikte
voedselplant voor de rupsen is struikheide, in mindere mate dophei
en soms rolklaver. De verspreiding in Nederland weerspiegelt dit
goed: de soort is in hoofdzaak te vinden in de zandstreken in het
oosten en zuiden, waar heidevegetaties voorkomen. In het westen
van het land kwam hij vroeger verspreid in de vastelandsduinen
voor, maar hier is hij sinds de jaren 80 verdwenen. Tegenwoordig
komt het heideblauwtje in de duinen alleen nog in twee geïsoleerde
populaties op Texel en Terschelling voor: een kwetsbare soort van de
Rode Lijst. Het heideblauwtje vliegt vooral in de maand juli. De vlinders verzamelen zich ’s avonds op bepaalde plaatsen in duinvalleien
met heide, waar ze in groepen van enkele tot tientallen exemplaren,
hangend aan stengels van bijv. biezenknoppen, overnachten.
Anders dan het heideblauwtje, is de heivlinder minder strikt aan
heidegebieden gebonden dan zijn naam suggereert. De waardplanten voor de rupsen zijn dan ook geen heisoorten, maar grassen van
schrale gronden, zoals schapengras en struisgrassen. Wel is de vlinder, net als het heideblauwtje, in hoofdzaak te vinden op de hogere
zandgronden in Brabant op de Veluwe en in Drenthe, en daarnaast
in de hele Nederlandse duinstrook, ook als er geen hei te vinden is.
In deze terreinen zijn ze vooral in allerlei droge of licht vochtige
graslanden, afgewisseld met plekjes stuifzand, te vinden. Als de
vlinder zit, is hij door zijn perfecte schutkleuren nauwelijks te zien,
maar in de vlucht is het een opvallende verschijning.
Zowel het heideblauwtje als de heivlinder zijn de laatste decennia
flink achteruitgegaan in Nederland, maar niet op Texel.

Detail uit een kaart van G.T. Langendijk uit 1595 met o.a. ‘Borcamer’ en een
baken.
Kaperichel genoemd. Deze lange, hoge richel, vermoedelijk een
oude stuifdijk, werd de nieuwe standplaats van de kapen. Oostelijk
ervan ligt het Kapevlak, westelijk het Grote Vlak. Tot ver in de vorige
eeuw heeft er nog een kaap, ook wel ‘staak’ genoemd, gestaan in de
zeereep bij paal 12. Na de komst van moderne navigatiemiddelen
zijn de kapen verdwenen.

Heideblauwtje, mannetje
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