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eeuw laten meertjes op de Mient zien, in wisselende aantallen: 
maximaal 5, soms nul, maar ook 2 komt voor (Jan van Scorel). In 
regelgeving over de verpachting van de vogelarijen (eendenkooien) 
dragen de meertjes namen, van zuid naar noord: Alderts Loach, 
Dirckenwater, Blankenwater en Hailloach (Alloo). Van Cuyck 
spreekt in de 18e eeuw over “twee zeer groote kolken, waarin veel waterge-
vogelte zijn verblijf houdt; het is niet onwaarschijnlijk dat die kolken door afwa-
tering der duinen veroorzaakt zijn”. Dus kwelwater uit de duinen, dat 
ondergronds toestroomde, vulde de meren. Burgemeester Rein-
bach meldt in 1827 het dichtstuiven van een meer: “Dat eene zeer ruime 
en 8 voeten diepe waterplas Dirkwater genaamd, die eene zeer goede visscherij 
opleverde en van groot voordeel daar ter plaatse was, te vollen gedempt en geheel 
verdwenen is.”

 
Eigenaren en pachters
De duinen en de mientgronden waren vanaf de 13e eeuw domein-
grond van de graaf van Holland en gingen na 1568 over naar de Sta-
ten van Holland. Het gebruik was aanvankelijk vrij, later betaalden 
de Texelse dorpen een pachtsom aan het gezag: Den Hoorn voor de 
duinen tot en met het Noordvlak, De Westen voor de Westermient 
en De Koog voor de Kogermient. Al vroeg is geprobeerd de mient-
gronden in cultuur te brengen. De Westermient kwam als hogere, 
zwak golvende duingrond achter de alleroudste dijkjes van Texel te 
liggen (de Rozendijk en de Gerritslanderdijk), buiten bereik van de 
hoogste vloed. 
Tot in de 17e eeuw werden de mientgronden benut als gemeen-
schappelijke weidegrond (‘overalweidinge’). Er liepen behalve 
schapen en koeien ook geiten, vaak aan een touw. Daarnaast werd 
er zand afgegraven om te worden verkocht. Het recht om overal op 
de Mient vee te laten grazen werd in de 17e eeuw (voor 1635) afge-
schaft, maar veel arme Kogers mochten gebruik blijven maken van 
het gebied. De bevolking van De Koog was in 16e eeuw verarmd na 
het verloren gaan van de visserij en de grote verstuivingen. Iedere 
Koger kreeg toen recht op een zgn. ‘mandeel’ van de Mient, een 
lapje grond ter grootte van 330 vierkante meter. De Mient werd ook 
gebruikt voor het winnen van brandstof in de vorm van plaggen en 
afgemaaide heide. In de 17e eeuw werd een deel van de Wester-
mient verhuurd aan linnenblekers, die er twee bleekbedrijven aan-
legden, met grasland en vele afwateringsslootjes. In de 17e eeuw 
droegen de rijken hemden van fijn wit linnen, afgezet met kanten 
kragen en manchetten. Toen linnen een eeuw later uit de mode 
raakte en gekleurde katoen uit Indië opgang deed, vervielen de 
blekerijen. De Oude Bleekerij was vanaf 1731 een boerderij. De 
Nieuwe Bleekerij bleef langer in bedrijf, maar werd in 1775 ge-
sloopt.
In de Franse tijd kwam de cruciale omslag: de gronden werden 
rijksbezit. In de 19e eeuw werden de duin- en mientgronden van 
Texel verpacht aan particulieren (zie pag. 31). Eind 19e eeuw werd 
besloten het gebied rendabeler te maken door de aanleg van wei-
land en vooral productiebos (zie pag. 34).

De Mient

De Mient in de tweede helft van de 19e eeuw (roodbruin, inkleuring toegevoegd). De figuur toont een uitsnede van een kaart van Texel van ca 1850 
waarop de indeling van duin- en mientgronden in 19 pachtpercelen is ingetekend. Behalve de Mient is ook een aantal duinvalleien duidelijk onder-
scheiden. Overal staan ambtelijke ‘aantekeningen’ die door jaren heen zijn toegevoegd. Ook is rond of na 1880 het tracé van de Moksloot ingete-
kend. Rechts een andere uitsnede van dezelfde kaart met de 19 pachters en de jaarlijkse pachtsommen voor de periode 1876-1885. Voor meer de-
tails over deze kaart afkomstig uit het Noordhollands Archief zie www.duinenenmensen.nl. 

Mientgronden, vochtige heidevelden en graslanden langs de 
binnenduinrand, lagen vanaf de middeleeuwen tussen het Oude 
Land van Texel en de duinen, in een strook van Den Hoorn tot De 
Koog van maximaal 1,5 km breed. Omdat de gronden geMEEN-
schappelijk gebruikt werden is de aanduiding ‘mient’ of ‘mient-
gronden’ gangbaar. De Texelse Mient bestaat uit voormalige zan-
dige wadgronden die tegen het eind van de 13e eeuw en in de 14e 
eeuw deels ingedijkt en later overstoven zijn. Ooit vormde de 
Mient een bijzonder overgangsgebied tussen het buitenduin en 
het cultuurland, nu is het grotendeels bos. Enkele restanten ver-
tellen hoe de Mient er vroeger uitzag.

Er bestaan geen goede foto’s van de Mient en nauwelijks schilde-
rijen. Wel zijn er verhalen over bittere armoe (van kleine boeren in 
plaggenhutten) en grote rijkdom (van de natuur). Er was een Koger-
mient en een Westermient, samen honderden hectares groot en 

plaatselijk zeer drassig door overvloedig toestromend duinwater en 
slechte afwatering. Die stagnatie hield aan totdat er meer systema-
tisch sloten werden gegraven. Ontginning gebeurde niet alleen 
rond 1900 (vooral bebossing, zie pag. 34) maar ook nog daarna, tot 
begin jaren 70. Toen verdween bijvoorbeeld het Kerkeland bij De 
Koog, nu zwemparadijs Calluna. Een klein restant mientgronden 
ligt net ten noorden van Den Hoorn aan de duinvoet. Hier zijn op 
vochtige plekken kleine en ronde zonnedauw en in de nazomer ook 
veel klokjesgentiaan te zien. Andere, meest droge restanten: 
’t Mientje bij de Zilvermeeuw en een lapje struikheide aan het Mien-
terglop. Er is een meertje over: het Alloo, in de 20e eeuw verdwenen 
maar rond het jaar 2000 weer uitgegraven. Door deze overblijfsels 
kunnen we niet alleen uit verhalen maar ook uit eigen waarneming 
nog iets van de soortenrijkdom van de legendarische mientgronden 
ervaren (zie pag. 128).
De oorsprong van de Mient ligt rond het jaar 1000. Toen verheelden 
resten van het oude, zandige eiland Ganc met het oude land van 
Texel. De duinkust ontstond en aan oostkant daarvan stoven oude, 
soms tientallen meters diepe zeegeulen dicht. Daaruit ontstonden 
de mientgronden die waarschijnlijk wel steeds beweid zijn, maar 
ook periodiek en soms zeer hevig werden overstoven. Het was een 
nat tot zeer nat gebied. De cartografen van tweede helft van de 16e 

Op de Mient lagen tussen De Koog en De Westen ooit meerdere meer-
tjes. Op het hier afgebeelde fragment van de kaart van P. Bruijnsz 
(1594) staan er vijf. De sloten waterden in oostelijke richting af, om 
beweiding en enige akkerbouw op de Mient mogelijk te maken.

Voor de ontginning van de Mient voor bosaanleg maakte boswachter 
Klaas Min (met hoed) met zijn bosarbeiders gebruik van ossen, waar-
aan de veldnaam Ossenveld ontleend is.

“Thans door voortgezette ontginningen slechts een gedeelte nog in 
haren oorspronkelijken staat”

(Franciscus Holkema, 1870)
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Rijke resten
Texel is niet uniek met haar mientgronden: andere Waddeneilan-
den, maar o.a. ook Egmond, Castricum en Den Haag hadden een 
‘mient’. Ook hiervan resteren enkele zeer bloemrijke restanten, al 
was de Mient van Texel waarschijnlijk de mooiste. De Texelse Mient 
stond al in de 19e eeuw onder kenners van de natuur bekend als een 
van de fraaiste binnenduingebieden van Nederland. F.W. van Eeden 
schreef in 1867: “De vale golvende oppervlakte steekt af bij de geelwitte duinen 
in het verschiet. Het groen van het heidekruid is bruinachtig en als verschroeid; de 
rozerode bloempjes vallen door hunne kleinheid niet in het oog. Een half begroeid 
pad slingert over die heuveltjes op en neer en vertoond hier en daar bleeke, onre-
gelmatige strepen. Overal stilte, alleen in de verte hoort men de zee ruischen.”
Het heidelandschap van de Mient bevatte op enkele plaatsen aan de 
binnenduinrand wat elzenbos maar was overigens boomloos, open 
en weids. Er groeiden overvloedig planten uit een vochtig, heide-
achtige milieu, zoals dophei, klokjesgentiaan, heidekartelblad, 
ronde en kleine zonnedauw, welriekende nachtorchis, gevlekte 
orchis en moeraswolfsklauw. Naast deze planten van overwegend 
zuur milieu, kwamen echter ook (door de toevloed van kalkrijk 
grondwater) basenminnende planten als rood schorpioenmos, 
wolfsklauwmos, parnassia en vlozegge voor. De blonde en de twee-
huizige zegge, die nu uit de Nederlandse duinen zijn verdwenen, 

groeiden er. Basische milieus grensden aan meer zure. Deze variatie 
resulteerde in combinatie met kleine hoogteverschillen in een on-
voorstelbare rijkdom, waarvan nog fragmenten te vinden zijn in het 
Alloo, zie pag. 128.

Van de omvangrijke en natte Mient uit de 19e eeuw zijn nog slechts enkele 
restanten over. Een aardig stuk ligt bij Den Hoorn (boven) en ook kleine 
randjes ten oosten van het bos (linksmidden en onder) geven een indruk. 
Rechtsonder een beeld van ’t Mientje bij de Zilvermeeuw, gelegen ten zuid-
oosten van Ecomare  (vroeger ook bekend als ‘t Mientje bij de Nieuwe Aan-
leg). Doordat de oorspronkelijke zachte glooiing behouden bleef is hier een 
goede voorstelling te maken van het verleden. Een diepe ontwateringsloot 
deed het grondwaterpeil zakken en vochtige hei maakte plaats voor struik-
heide. Klein warkruid dat op struikheide parasiteert is er soms te vinden, 
vooral op plekken met jonge hei. Hier en daar staat een spontaan opgeko-
men den, een ‘vliegden’. Vestiging van berkjes wordt tegengegaan; als het 
rondlopende vee geen soelaas biedt, worden ze gerooid. In de zomer vliegen 
heivlinder en het recent op Texel verschenen groentje rond. Een zeer zeld-
zame mierensoort, de deuklipsatermier, bouwt hier haar bescheiden nest-
koepels en is waarschijnlijk al eeuwen aanwezig. Zij komt ook voor op Huis-
duinen, wat als aanwijzing kan gelden voor de oude verbinding tussen Texel 
en het duin aldaar.

Het heitje aan het Mienterglop in de Koog herbergt een kever die in 
ons land alleen op Texel voorkomt. Een loopkever zonder Nederlandse 
naam: Platyderus depressus. Ongevleugeld en pas weer in Engeland te 
vinden. De populatie in het Mienterglop is waarschijnlijk een relict 
van net na de ijstijden, toen de Noordzee nog niet bestond. Ook ge-
vonden in Fischer’s Weid en De Hertenkamp.

Links het Mienthuisje en de Boet van de familie Hopman, geschilderd door Ad Blok van der Velden in 1947. De boet staat er nog steeds. Rechts het 
Kerkeland nabij De Koog rond 1960, na 1971 geheel verdwenen.

Rood schorpioenmos Heidekartelblad  Klokjesgentiaan
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