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De Muy

Het Muygebied is deels ruig en wild, met een beroemde lepelaar-
kolonie en heel veel aalscholvers. Er liggen droge, grazige duinen 
en oude, langgerekte zanddijken, vaak begroeid met struiken. 
Door beperkte afvoer van neerslag en grondwater is het in de laag-
tes zeer nat met wilgenbos. Enkele valleidelen nabij zee zijn ge-
plagd en open gemaaid. Het gebied kent bijzondere planten die 
vrijwel alleen hier voorkomen. 

Een ‘muy’ is een laagte in een zandbank. De stroming in een muy 
kan gevaarlijk zijn, zeer gevaarlijk zelfs voor onwetende badgasten. 
‘Muy’ als Texelse veldnaam verschijnt pas op kaarten na 1908, als het 
nu beroemde gebied een Staatsnatuurmonument wordt. Na 1871 
kreeg het gebied langzaam vorm: de Muydam werd aangelegd aan de 
zeekant van de oudste stuifdijkjes uit 1858, waarmee een strandvlak-
te werd afgesnoerd van zee. De Muydam is nu nog maar net herken-
baar als een richel ten westen van het meer van de Binnen Muy, ge-
heel overgroeid met vlier en duindoorn. Aan de oostzijde van de 
Binnen Muy liggen de graslanden van de Nederlanden. Een verder 
zeewaarts gelegen stuifdijk uit 1888 leverde de Buiten Muy op en een 
laatste, begin 20e eeuw, de Buitenste Muy. Na de afsluiting van de 

Zuiderzee (1932) stopte de groei van de kust in dit deel van Texel en 
volgde forse afslag. De Buitenste Muy verdween en enige tijd vreesde 
men ook voor verdwijnen van de Buiten Muy. Rijkswaterstaat brengt 
nu regelmatig zand op het strand en op de vooroever (in zee vlak 
voor de kust) om verdere kustafslag te voorkomen. 

Een verkenning van zuid naar noord
Om zicht te krijgen op de indrukwekkende variatie van de Muy gaan 
we in vogelvlucht van zuid naar noord het gebied door (zie kaartje 
op pag. 138). Ter hoogte van paal 22 ligt een hoog duin met een voor 
de wandelaar toegankelijk uitkijkpunt: de Bertusnol, zo genoemd 
naar Muy-bewaker Bertus Eelman. Nu is het een van de meer konij-
nenrijke duinen van Texel met veel tapuiten die in verlaten konij-
nenholen broeden.
Wie anderhalve eeuw geleden vanaf dit punt naar het noorden keek, 
zag een open strandvlakte met wat ‘bollen’, verspreid gelegen dui-
nen van wisselende hoogte. Nu liggen er twee valleien met meertjes 
waarvan de oudste, de Binnen Muy, zeer vogelrijk is en de Buiten 

Muy zeer rijk aan bloemen. De Muy is vanouds beroemd vanwege de 
lepelaars (zie pag. 86). Vanaf de Bertusnol is tussen de Binnen Muy 
en de Zanddijk een zeer gevarieerd landschap te overzien. Op de 
voorgrond zien we hoge droge duinen. Daarachter liggen de in 2008 
geplagde gronden en graslanden van de Nederlanden (zie pag. 138) 
met daarin een opvallend hoekje dennen dat niet zonder fantasie 
het ‘Oorlogsschip’ is genoemd. De Zanddijk toont haar bescheiden 
kalkrijkdom in de aanwezigheid van veel lijsterbes (met kamperfoe-
lie) en, zij het minder, duindoorn. Struikheide en kraaiheide win-
nen hier terrein. Op wat vochtigere plekken staan ook verfbrem en 
kruipwilg.
Vanaf de vogelwachtkeet aan het einde van de Muyweg loopt een 
pad voorbij natte kreken (gegraven in 2008) en het Slag door de 
Nederlanden: het ’s Hertogenboschpad, in de broedtijd afgesloten. 
Dit pad gaat over droog duin richting zee; de duinen hier maken 
deel uit van de Slufterbollen. Lokaal zit een vleugje kalk aan de op-
pervlakte wat in het voorjaar te zien is aan het kandelaartje en Deens 
lepelblad. De opvallende Politienol heeft een deels ontkalkte bo-
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 |  kleine valeriaan

●

“De volgende dag gaan we met proviand naar de Buitenmuy, een langgerekt 
dal achter de eerste rij duinen met moerassige stukken waar de rietsigaren van 
de lisdodden zo hier en daar een notenschrift lijken te vormen. (…) We zoeken 
een plek uit waar we geen parnassia, moeraskartelblad of glidkruid plat zullen 
zitten om onze picknick uit te zetten.” 

(Jan Wolkers, Omringd door zee, 1999)

dem. Er staat schapengras, duinriet, plaatselijk veel muizenoortje, 
het bijna onvindbare maanvarentje en witte of lila vleugeltjes-
bloem. ‘Politienol’ is een spotnaam van de vogelwachters: één van 
hen, Frans Stark (de grootvader van Hans Stark die in dit terrein 
Galloway koeien weidt), had een bijzondere manier van toezicht 
houden. Hij zat rustig met zijn hondje Nemo op dit duin, en als er 
een overtreder in zicht was stuurde hij Nemo er met een briefje op 
af: “Ik zit hier op het duin en jij moet maken dat je wegkomt.” Kolo-
nies meeuwen en lepelaars en nesten van roofvogels varen wel bij 
het toezicht van de vogelwachters.
Aan de noordzijde van de Muy liggen valleien als het Rietvlak en het 
Russenbos, een bosje in het Vlak zonder Naam: hier ligt de noord-
westgrens met het Sluftergebied. Het gebied is deels toegankelijk 
voor stormvloeden waardoor het er brak is met bijzondere padden-
stoelen en planten die kunnen leven met af te toe een zoute vloed. 
Rode ganzevoet en schorrekruid gedijen er evenals het stranddui-
zendguldenkruid. Maar ook de watermunt, die bewijst dat de in-
vloed van zoet water uit de duinmassieven groot is.

zeer bijzonder bijzonder

** *
”  lepelaarkolonie

”  door de vele overgangen 

een walhalla voor zeld-

zame planten

” ontstaansgeschiedenis 

met vele dijkjes

” meertjes 

Op een kaart uit 1860 staan de eerste dijkjes van de Muy aangegeven, de huidige oostelijke begrenzingen van de Binnen Muy. Het gebied had toen nog niet de 
huidige naam en vormde één geheel met de Slufter. De getallen met potlood zijn rekenwerk over de kosten van de drooglegging.

De Muy in de nazomer vanuit het noordwesten met links op de voorgrond het ‘s Hertogenboschpad. De Muyplas in de Binnen Muy ligt omringd door struikge-
was. In de Buiten Muy net achter de zeereep is een valleideel te zien dat wordt gemaaid, met daarin een boeket van slanke gentiaan en aardbeiklaver. Een duin-
plas is drooggevallen maar zal zich in het najaar weer snel vullen. Mits niet overbemest door vogels: het domein van kranswieren en oeverkruid.
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De Muy: wilgenmoeras
In de laagtes achter de nu onherkenbare stuifdijken en oude bollen 
strekt zich een wilgenvlakte uit. Oorspronkelijk heette dit gebied de 
Vlakte, net als een naar ontstaansgeschiedenis vergelijkbaar gebied 
in het Zwanenwater bij Callantsoog. Nadat Staatsbosbeheer in 1908 
stopte met de ontginning, heeft zich in de natte vallei een vrijwel 
ontoegankelijk moerasbos ontwikkeld, een Texelse jungle. Alleen 
dankzij de koeien van Stark die hier voor Staatsbosbeheer grazen, 
blijven er plekken open. Slechts heel lokaal wordt een valleitje ge-
maaid.

In goed botanisch gezelschap
Voorbij alle wegen en paden ligt aan de rand van het wilgenbos bij 
de zgn. Abelenhoek een verborgen weitje met de laatste Texelse 
groeiplaats van de grote muggenorchis. Op een plek waar droog en 
nat, zuur en basisch elkaar afwisselen komen van decimeter tot deci-
meter andere planten voor. Een beetje knopbies staat bijna naast 
een plukje dopheide, veenmossen in de buurt van sterregoudmos, 
zilt torkruid naast teer guichelheil, vlozegge in de buurt van rond 
wintergroen en parnassia. Een botanische schatkamer waar ook 
drienervige, blauwe en zwarte zegge, veenpluis, welriekende 
nachtorchis en tormentil niet ontbreken. De in ons land zeer zeld-
zame kleine valeriaan staat er ook, met aparte mannelijke en vrou-
welijke planten. Het is een kenmerkende soort bij enige aanvoer van 
basisch grondwater. Hij staat ook midden in het wilgenbos, aan de 
rand van een zeer drassig pad (zie foto linksonder).

Vogels van de Binnen Muy
Net voorbij een lage duinrug begint de vallei van de Binnen Muy. 
Sinds halverwege de jaren 30 van de vorige eeuw zit er een lepelaar-
kolonie. De lepelaars die vanaf 1982 buitendijks gingen broeden op 
de Schorren kwamen deels uit de Muy (zie verder ook pag. 86, ook 
over het wel in wee in de oorlogsjaren toen Brits Indiërs de lepelaar 
en haar eieren als delicatesse waardeerden). Lepelaars hebben zel-
den het rijk alleen. Zo arriveerde de aalscholver aan het eind van de 
vorige eeuw. De aantallen van deze soort zijn vanaf 1999 (eerste 25 
paar) geëxplodeerd naar bijna 1000 anno 2012. Het hele landschap is 
nu gevuld met het wat klaaglijke roepen van de in de wilgen broe-
dende vogels en hun jongen. De geur van mest en ammoniak ver-
mengt zich met die van wilde kamperfoelie. De enige blauwe reigers 
die op Texel broeden zitten hier met 3-4 paar en de kleine zilverrei-
ger wordt regelmatig waargenomen.

Ook rietvogels, zangers en roofvogels zoals bruine en blauwe kie-
kendief broeden in de Muy. Baardmannetje en diverse mezensoor-
ten zoeken voedsel in het riet. Nesten van de blauwe kiekendief 
worden onderzocht. Jaarlijks worden de aanwezige jongen geringd 
en het gedrag van mannetjes en vrouwtjes is onderwerp van studie. 
Er blijken opvallende individuele verschillen tussen de koppeltjes. 
In de noordelijke Muy zat in 2012 bijvoorbeeld een mannetje dat 

1 prooi per half uur kwam brengen. Goede broedresultaten met 4-6 
jongen zijn hier waargenomen. Het vrouwtje is weinig te zien, be-
halve bij de spectaculaire overdracht van de prooi, waarbij het man-
netje komt aanvliegen en het vrouwtje in de lucht en vaak onderste-
boven de prooi overneemt. Als de jongen wat ouder zijn gaat ook 
het vrouwtje weer op jacht. Maar predatie van jongen door andere 
vogels (o.a. door bruine kiekendieven) ligt altijd op de loer.
Een regelmatige bezoeker van de wateren is de langstrekkende vis-
arend die er voorns vangt om ze even verderop onder toeziend oog 
van de meeuwen van ingewanden te ontdoen.

Binnen Muy en Buiten Muy: natte valleien en duinplassen
Vroeger was het water van de Binnen Muy glashelder en voedselarm 
met veel kranswieren en een gordel van bronmos, net buiten het 
riet. Door de toename van vogels die het meertje bemesten, met 
name grauwe ganzen, aalscholvers en meeuwen, is de Muyplas vol-
ledig overbemest. De waterplanten zijn verdwenen en langs de oost-
oever groeit nu een gordel van het stikstofminnende bitterzoet als 
getuige van deze bemesting. Voor botanische hoogtepunten is te-
genwoordig de zeewaarts gelegen Buiten Muy de aangewezen plek. 
‘s Winters staat dit gebied grotendeels onder water. Waar zich open 
water bevindt (er is in 1992 diep geplagd) staan het fijnbesnaarde 
oeverkruid met een bloem vol fragiele meeldraden, en de naar be-
dorven washandjes ruikende stijve moerasweegbree. Plaatselijk 
komen ook het bijzondere weegbreefonteinkruid en duizend-
knoopfonteinkruid voor. Niet gemaaide, zeer moerassige stukken 
met veel galigaan en hoge zeggesoorten doen aan het Zwanenwater 
denken. Maar op Texel komt er een specialiteit bij: uitgestrekte vel-
den van teer guichelheil. Aan de iets minder natte randen staat 
moeraskartelblad met roze bloemen en rood aangelopen bladeren, 
en moerasspirea met rode bladstelen en een overdaad aan room-
witte bloemetjes die vele insecten lokken. Elders in het Texelse duin 
komt de moerasspirea maar mondjesmaat voor, bijvoorbeeld in de 
Geul. Op iets minder natte plaatsen van de Buiten Muy komen ver-
schillende zeldzame mossen van natte, kalkrijke duinvalleien voor, 
zoals tenger goudmos, gekruld sikkelmos, zoddeknikmos en rood 
schorpioenmos. Van de laatste bijzonderheid is de Buiten Muy mo-
menteel de enige bekende groeiplaats in het Nederlandse duinge-
bied.

Buiten Muy: struweel
In het voorjaar klinkt vanuit de wilgenbosjes een concert van de 
nachtegaal, grasmus en braamsluiper. Sinds 1986 werden regelmatig 
de uit Oost-Europa afkomstige roodmussen gesignaleerd (in 2012 
ook bij de Krim). Hermelijnen laten zich incidenteel zien, zij het 
minder dan de verwilderde katten.
Hoge vlier- en duindoornstruwelen groeien op de oosthelling van 
minder ontkalkte duinrichels. Ook de kalkminnende liguster komt 
in het gebied voor, evenals de heggenrank en de wilde asperge. In de 
ondergroei langs het doorgaande pad richting De Koog staan eind 
mei massaal wit en roze het fluitenkruid en de dagkoekoeksbloem. 
In oude vlierstruiken is een weelderige flora met 
circa 20 mossoorten gevonden. In 1989 trof Eddy 
Weeda hier het slakkenhuismos aan dat 116 jaar 
niet meer in Nederland was waargenomen, een 
soort die op Texel een noordelijke voorpost 
vond. Vliermos en iepenmos behoren tot de 
andere bijzonderheden. Er staan veel manne-
tjesvarens en ook veel brandnetels tussen vlier 
en duindoorn. Over de meest westelijke hellin-
gen, waar enig zand naar binnen stuift, kruipen 
dauwbramen. Het hele Muygebied is in de nazo-
mer geliefd bij bramenplukkers.

Zeer drassig pad in het wilgenbos met op de voorgrond links: kleine valeriaan

Het Slufterdijkje dat de Nederlanden en de Slufter scheidt, rond 1960 (op de 
achtergrond de Zanddijk). Aan de kant van de Nederlanden enige struiken, 
verder is het kaal. Een Jan Plezier oude stijl op de voorgrond. 

In de Binnen Muy zijn de kranswieren inmiddels verdwenen, maar in de Bui-
ten Muy komen ze voor in diverse plassen. Het meest is ruw kransblad te 
vinden, daarnaast komen gewoon, brokkelig en stekelharig kransblad voor, 
en het zeldzame klein boomglanswier.

V.l.n.r.: voorjaar in de Buiten Muy met fluitenkruid en dagkoekoeksbloem; roodborsttapuit; stuw in de Muykreek; snavelruppia (inzet) 

Roodmus
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