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De Slufter

De Slufter van Texel heeft een geheel eigen status in het Nederlandse 
kustlandschap. De lucht is vanaf het vroege voorjaar maandenlang 
vol met het gezang van de veldleeuwerik en de roep van de tureluur. 
In het winterhalfjaar zijn er watervogels zoals smienten en pijlstaar-
ten en ook vele steltlopers en plevieren. In de luwte van de duinen 
kan de binnendringende zee kleideeltjes afzetten. Op de zilte en 
brakke kwelder is sprake van een afwisselend patroon van planten, 
van jong en laag met zeekraal tot oudere zilte graslanden met Engels 
gras. Hazen leven er en noordse woelmuizen. De Slufter is een zeer 
bijzonder ‘achterduins’ kwelderlandschap met bijzondere combi-
naties van soorten. In de kreken leven bijzondere planten en dieren 
van brak water. In de afgesloten rustige delen broeden veel eider-
eenden op kreekoevers en vloedmerken. 

Het gebied van de Slufter begint in het zuiden heel overzichtelijk: met 
het Slufterdijkje, loodrecht op de Zanddijk net ten zuiden van het 
uitzichtpunt. De oostzijde is ook simpel en recht, een ruggengraat: de 
oude Zanddijk van 1630 biedt wandelaars een geweldig uitzicht, fiet-
sers hebben aan de oostzijde beschutting tegen de ruwe westenwin-
den. Het landschap in de andere windrichtingen oogt woest en on-
voorspelbaar. Lage duintjes, verborgen kreken in moeilijk te 
doorkruisen kwelders, wisselend tij, zand en klei, zout en zoet. De 
Slufter zelf, de rond 3 km lange kreek vanaf zee, wordt bij hoog water 
gevuld en vormt in alle seizoenen de levensader van het gebied. Ter 
hoogte van het uitzichtpunt, de entree, bevindt zich de vermoedelijk 
meest belopen kwelder van Europa, maar noord- en westwaarts ligt 
een groot rustgebied. In het noordwesten ligt verscholen achter de 
Lange Dam ‘het Vlak tussen de dammen’, thans Lange Damvallei ge-
heten: een grote duinvallei tussen twee stuifdijken in. In het noord-

westen gaat het Sluftergebied over in de Eierlandse Duinen maar ten 
zuiden van de Krimweg is alles door zout aangeraakt, ook de Bunker-
vallei en meer landinwaarts de Acht Bunder.
In het zuidwesten liggen de Gerstebol en de Kattenbol, twee stuifdui-
nen met verstoven paadjes en veel bijzondere planten van dyna-
misch duin, mede vanwege het extra stuifzand door de betreding: 
zeewolfsmelk, blauwe zeedistel, zeewinde. In de open zoute vallei-
tjes tussen deze bollen staan diverse zoutplanten als Engels gras en 
kwelderzegge, maar ook soorten van de brakke overgangszone zoals 
aardbeiklaver, rode ogentroost en zeerus. Heel zelden staat hier ook 
de wilde stamvader van een bij soepbereiders geliefde plant: selderij.
De deels hogere zandvlakte in de Sluftermonding is rijk aan glan-
zende zwarte vuurstenen, die hier aanspoelen en afkomstig zijn van 
ijstijdafzettingen in zee. Ze komen ook voor in het keileem van de 
Hoge Berg.
Een miljoen keer per jaar komt er iemand in de Slufter kijken. Het 
opengestelde zuidelijke deel is de meest bekeken en belopen natuur 
van Texel. De diversiteit werd vroeger mede in stand gehouden door 
begrazing met schapen, nu grazen er enige koeien. De laatste 10 jaar 
zijn stukken oud cultuurland zoals de Acht Bunder (ontgonnen in 
1920) weer in verbinding gebracht met de zee en is zo het zoute en 
brakke landschap vergroot.

Dijken en boeren in de Sluftervlakte
Het gebied van de Slufter is eigenlijk een mislukte duinpolder. Na-
dat in 1835 de kwelder ten oosten van de Zanddijk was bedijkt (‘Bui-
tenveld’ werd Polder Eierland), probeerde men in 1855 hetzelfde 
met de westelijk gelegen strandvlakte. De aangelegde stuifdijk, de 
Lange Dam, brak drie jaar later door op vier plaatsen. De twee meest 
noordelijke plekken, de Nieuwe en de Grote Slufter aan weerszijden 
van paal 27, zijn gedicht, evenals de doorbraak oostelijk van de hui-
dige Binnen Muy. De Grote Slufter is net als de Nieuwe Slufter vrijwel 
onzichtbaar in het landschap. Van de Grote Slufter zijn landinwaarts 
resten te vinden: de Achterste Kreek. Uit die periode dateren ook de 
oude grenzen van de pachtpercelen, waarvan de paal op de Palenbol 
een overgebleven markering is (zie ook pag. 30).
De ‘Kleine Slufter’ werd vanaf begin 20e eeuw min of meer met rust 
gelaten. Rond 1925 is nog tevergeefs geprobeerd het zeegat te dich-

V.l.n.r.: Engels gras | een zomerdag
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Noordelijk van de huidige slufter (de Kleine Slufter) lagen rond 1860 bij paal 
27 nog twee slufters: de Nieuwe en de Grote Slufter. Al deze slufters ontston-
den in 1858 tijdens een stormvloed toen de Lange Dam, een stuifdijk uit 1855, 
doorbrak. De zeereep is in de twee noordelijke slufters hersteld, bij één slufter 
lukte dat niet, ondanks herhaalde pogingen.

●

“Langs de westkant van de Sluftervlakte stonden honderden grassprietjes. En 
wat voor grassprietjes! Grappige, stijve plantjes met lakrode stengeltjes. Welk 
grasje dat wel was? Onze flora zweeg als een graf.”

(Jan Schoute & Joost ter Pelkwijk, 1937)

ten maar daarna brak het inzicht door dat een weids natuurgebied 
met open verbinding naar zee waardevoller was voor natuur en 
recreatie dan nieuwe landbouwgrond.
Het gat van de slufter is een echo van het Anegat dat tot 1630 de ei-
landen Eierland en Texel scheidde. Het waterschap let nauwkeurig 
op de duinenrij ten noorden en zuiden ervan: er ligt een voor dij-
kenbouwers en kustbeheerders lastig te verdragen gat in de zeewe-
ring. Van nature verschuift de monding van de Slufter van noord 
naar zuid en weer terug binnen een traject van 2,5 km. Hierdoor liep 
de kreek rond 1950 veel zuidelijker dan nu, tussen de bunkers ten 
zuiden van de huidige monding en de duinen. De opening tussen de 
duinen werd breder, en de bocht achter de duinen werd afgesneden. 
Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap willen echter dat de 
opening tussen de duinen niet te groot wordt, om bij extreme 

uniek zeer bijzonder bijzonder
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weersomstandigheden de golfdruk op de Zanddijk, de eigenlijke 
zeewering en onderdeel van de Dijkring, op een aanvaardbaar ni-
veau te houden. Dit gebeurt door het rechttrekken van de geul zodra 
die de duinen aantast. Het alternatief is verharding van de voet van 
de Zanddijk, een veel grotere ingreep in de natuurlijkheid dan het 
verleggen van de kreek.
Zo bleef de zee in het kweldergebied van de Slufter stromen. Wel 
werden greppels gegraven om de mogelijkheden voor begrazing te 
verbeteren. Enkele valleien werden door dijkjes van de Sluftervlakte 
afgescheiden, zoals de Groene Hoek, die pas sinds 2002 weer een 
brak gebied is. Enkele andere stukken in het noorden werden ont-
gonnen, zoals de Riezenwei (1891) en de Acht Bunder (1920). Dit 
laatste stuk, gelegen ten zuiden van de Krimweg, werd na de Eerste 
Wereldoorlog ontgonnen tot akkerland met behulp van een speciale 
subsidie. Het werd echter al spoedig omgezet in weiland. In 2011-
2012 is de Acht Bunder (bunder = hectare) opnieuw ingericht. Het is 
geplagd en lage dijken die het land van de Slufter scheidden zijn 
weggehaald. Nu stroomt het zeewater soms weer over het land dat 
overigens ook zoet water ontvangt vanuit het omringende duin: de 
Acht Bunder is een brak gebied. Overtollig zoet water vanuit de Eier-
landse Duinen kan via een sluis weglopen richting Slufter.
Tot 2010 is de Slufter ’s zomers begraasd door 400 schapen van duin-
boer Frans Koorn. ’s Winters liepen deze schapen in de Eierlandse 
Duinen. Sinds 2011 laat Hans Stark er ca 20 Piemontese koeien 
(zoogvee) grazen. Van de hoeveelheid planten die jaarlijks op de 
vruchtbare kwelder aangroeit verdwijnt zo een klein deel in koeien-
magen.

Krekennatuur
Ook onder water zit er veel leven in de Slufter. Waar de verbinding 
met de zee nog open is, zwemmen vissen in en uit. Vroeg in het sei-
zoen veel kleine scholletjes, zo groot als postzegeltjes, en in de zo-
mer ook botjes. In de zoute monding van de Slufter is de dikkopgron-
del te vinden. Zijn verwant, de brakwatergrondel, komt ook diep 
landinwaarts in alle kreken voor en plant zich er ook voort. De klein-
tjes zijn massaal vanaf mei tot ver in de zomer te zien. Kenmerkend is 

de driedoornstekel die net als de paling, die ook in de Slufter voor-
komt, zowel in zoet als zout water kan leven. In de herfst komt de 
kleine koornaarvis af op binnenstromend zoet water vanuit de Eier-
landse Duinen en de Muy.
In afgelegen kreekjes die slechts bij stormvloed nog worden ververst, 
stroomt vanuit omringend duin relatief veel zoet water toe en is het 
water brak. Het is een milieu met weinig soorten, die wel heel bijzon-
der zijn. Zoals de zeer zeldzame snavelruppia, die behalve in de Kreek 
van Madura ook elders op Texel groeit in brakwatersloten en oude 
kreken. De brakwaterkokkel zit in de bodem ingegraven, maar is 
makkelijk te vinden. Verschillende garnalen komen er soms in grote 
aantallen voor, waaronder de brakwatersteurgarnaal en de geknikte 
aasgarnaal, een aan zijn ‘bochel’ eenvoudig te herkennen diertje.  

Eidereend 
De eider is een eendensoort van meer noordelijke streken en zoute 
wateren die de rustige kwelder benut om te broeden. In 2012 zaten er 
in de Slufter ca 140 paar waarvan 25% in de hoogstgelegen vloedmer-
ken en de rest verborgen aan kreekranden. Hoe lager ze broeden hoe 
groter de kans op wegspoelen bij hoogwater.
Het verhaal van de eidereend op Texel is er een van vallen en op-
staan. De eerste broedgevallen dateren uit de jaren 40 van de vorige 
eeuw en vonden plaats in de Eierlandse Duinen, het meest noorde-
lijke duingebied. Waarschijnlijk niet toevallig daar, want sinds het 
begin van de 20e eeuw broedde de soort al op het nabijgelegen Vlie-
land. Dankzij de bescherming van de duingebieden groeide de popu-
latie snel, met de hoogste aantallen rond 1960 met ca 400 broedpa-
ren. Door gebruik van slecht afbreekbare bestrijdingsmiddelen in de 
landbouw stortte de stand daarna in met als dieptepunt 1966 met 15 
paar. Er volgde begin jaren 70 weer langzaam herstel. Maar in deze 
eeuw ging het weer mis door het optreden van een darmparasiet die 
meer kansen kreeg door een reeks zachte winters. Ook overbevis-
sing van kokkels en mossels in de Waddenzee heeft waarschijnlijk 
meegespeeld. Behalve in de Eierlandse Duinen en de Slufter broedt 
een klein aantal eidereenden rond de Mokbaai.

Kwelder in ontwikkeling
De Slufter is in de loop van de tijd meer begroeid geraakt. Als de 
begroeiing toeneemt, bezinkt er bij overstroming meer slib en 
zand, waardoor de bodem hoger wordt. Er ontstaat enige humus in 
de bodem en de hoeveelheid voedingsstoffen neemt toe, waardoor 
plantengroei weer toeneemt enzovoort. Zo ging de strandvlakte 
deels over in een hogere kwelder die slechts bij zeer hoog water aan 
de randen wordt overstroomd en waar ook vele planten uit de zoete 
duinmilieus zich vestigden. Hoge en lage, meer zandige of meer 
kleiige terreingedeelten wisselen af met lage duintjes, waardoor een 
bijzonder mozaïek van plantengemeenschappen is ontstaan. De 
zones met de bekendste planten uit de Slufter zoals lamsoor (lagere 
kwelder) en Engels gras (hoge kwelder) verschuiven. Deze soorten 
verhuizen naar de plek waar de omstandigheden het meest geschikt 
zijn.
Op de allerlaagste en meest slibrijke delen heerst dagelijks de vloed. 
Zeekraal groeit er naast het schorrekruid en verspreid groeiend 
kweldergras. De oppervlakte waar de soorten van lagere kwelders 
kunnen groeien neemt af. De iets hogere kwelder is afwisselend 
begroeid met kweldergras, zeeweegbree en wat meer lamsoor.
Langs de kreken blijft plaatselijk extra zand achter. Op deze hogere 
ruggetjes, oeverwallen, die als een lint door de vlakte slingeren, 
groeit vaak veel zeealsem met zilverblauwgrijze blaadjes en een 
kweldergeur par excellence. Zeealsem en gewone zoutmelde nemen 
sterk toe, ook buiten de kreekruggen.
Op de hoogste kwelder staat veel zilte rus op iets kleiige plaatsen 
met wat meer humus. Op meer zandige plekken staan soms massaal 

dichte zoden van melkkruid met kleine roze bloemen. In de winter 
oogt de vlakte vaak weer kaal, maar in herfst en winter trekt het 
gebied vele strandleeuweriken, sneeuwgorzen en fraters die zich 
tegoed doen aan plantenzaden.
Engels gras houdt van de meest droge, zandige en het minst door de 
zee bereikte delen van de kwelder. Door deze ecologische voorkeur 
groeit het vaak in kringen om lage duintjes, tussen de zilte zegge 
met haar in de wind wuivende bloeiwijzen (wat deze soort onder-
scheidt van de meer gedrongen, grijsgroene kwelderzegge) en de 
hertshoornweegbree: een bescheiden maar door de geweiachtige 
vertakking heel herkenbare plant.Brakwaterkokkels (boven) en aasgarnaal. Links eidermoeders met kleintjes in de Slufter met op de achtergrond een lepelaar op zoek naar garnalen en visjes

Luchtfoto uit 1937 ter hoogte van de Oorsprongweg. Zeventig jaar geleden was een groot deel van de Slufter nog onbegroeid. Op deze foto valt ook op hoe laag 
de duinen ten noorden van de sluftermonding waren. Midden op de voorgrond de Bol van Madura, linksboven de Bol van Dord.

Zeekraal
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In de hoogste kwelder leven diverse mierensoorten, waaronder gele 
weidemier en zwarte wegmier. De voor koeienpoten kwetsbare bul-
ten die de mieren geleidelijk vormen, dragen bij aan de verscheiden-
heid. Juist op deze mierenhopen staat regelmatig een bijzonder 
gras: het dunstaartje.
Heel geleidelijk wordt het zout minder dominant. Daardoor komen 
op half kale, zandige stukken meer gewone in het voorjaar bloei-
ende plantjes voor, de zgn. winterannuellen zoals zeevetmuur en 
Deens lepelblad. De laatste soort bloeit wit en is veelvuldig aanwezig 
langs het pad vanaf de entree direct noordwaarts. Vooral aan de 
westzijde, in de luwte van Lange Dam maar soms ook als verrassing 
langs het openbare pad dwars over de Slufter, staat een glanzend 

rood grasje: het laksteeltje. Het bloeit vrij vroeg in juni en werd in 
1937 ontdekt als nieuwe soort voor ons land. Het is te vinden op 
zandige plekjes waar de invloed van de zee beperkt is.
Aan de duinvoet liggen vaak meters brede vloedmerken met door de 
zee aangevoerd materiaal: van tropische vruchten tot wier, van plas-
tic tot vogellijken, van bouwmaterialen tot onderdelen van scheeps-
wrakken. Een in de zomer verterend en broeierig geheel waarop veel 
stikstofminnaars groeien als spiesmelde en echte kamille. Heel af en 
toe duikt de gele hoornpapaver op. Onder de aangespoelde planken 
in het vloedmerk zit sinds enkele jaren menig nestje van de huis-
spitsmuis. Dit dier vindt er een permanent rijke dis van pissebedden 
die leven van organisch afval en rottend hout.

Lamsoor    Een typische en gezichtsbepalende plant voor de Slufter is lamsoor. Hij 
ontleent zijn naam aan het blad dat, met enige fantasie, aan het oor van een lam 
doet denken. Lamsoor staat op de kwelder op een hoogte die gemiddeld één keer 
per maand onder water staat en heeft een bodem nodig met klei of slibrijk zand. In 
de afgelopen twintig jaar is de oppervlakte lamsoor in de Slufter door natuurlijke 
ophoging gehalveerd. Net als Engels gras kan lamsoor ook onder zoete omstandig-
heden goed groeien (Engels gras staat wel in tuinen en soms op Texelse tuinwallen). 
Onder zoete omstandigheden kunnen deze planten de concurrentie met andere 
planten vaak niet aan. Ze zijn tegen droogte en zout gewapend met zoutklieren, die 
in droge perioden overtollige zout ‘uitzweten’.

Verrassingen op de achterduinse strandvlaktes
De noordelijke dreven van de Slufter, de stille uithoeken van de 
kwelder deels omringd door duinen, zijn zeer bijzonder. Dergelijke 
kwelders zijn een zeldzaam fenomeen in ons land. Een gewone 
kwelder, een aanwas langs een zeedijk, ontvangt alleen zoet water 
via regen. Een achterduinse strandvlakte krijgt extra zoet water van-
uit de aangrenzende duinen, via toestromend grondwater (kwel). 
Juist hierdoor komen knopbies, zilte zegge, zeerus en enkele bijzon-
derheden wel voor op deze strandvlakten en niet langs de zoute 
noordkust van Groningen of Friesland. De achterduinse hoge kwel-
der op Texel is gestoffeerd met een serie planten van vochtige duin-
valleien. Wie vroeg in het jaar (begin mei) komt, kan juist hier een 
zeldzame en bedreigde composiet vinden, de moeraspaarden-
bloem. Vanaf de zomer trekt de lokaal aanwezige verfbrem de aan-
dacht, later gevolgd door de overvloedig voorkomende katten-
doorn. En ergens op deze kwelder staat tussen de gele verfbrem als 
curiosum wat cranberry (lepeltjesheide), ooit elders als bes door een 
vogel gegeten en hier uitgepoept, gekiemd en wederom vruchtda-
gend.

Lange Dam en omgeving
Aan de noordkant van de Lange Dam, niet ver van de Krimweg, 
steekt een duingroepje oostwaarts de Sluftervlakte in. Hier liggen de 
Reddingsbootduintjes op de plek waar vroeger de monding van de 
Grote Slufter lag. Jarenlang was de reddingsboot van De Cocksdorp 
hier gestationeerd. Ook bij de sluftermonding is aan de Lange Dam 
een duintje ontstaan, de Blinde Darm (genoemd naar de vorm).
Achter de Lange Dam ligt een vochtige duinvallei verborgen, de 
Lange Damvallei. Deze vallei is ontstaan toen westelijk van de Lange 
Dam in 1888 een nieuwe stuifdijk werd aangelegd. In 1925 werd nog 
een derde stuifdijk op het toen nog brede Texelse strand aangelegd. 
Die lag hier vermoedelijk tegen de stuifdijk van 1888 aan. Toen daar-
na de kustafslag begon versmolten de stuifdijken hier. De Lange 
Damvallei is uniek voor Nederland, want het is een zoete duinvallei 
tussen zout en brak, zee en slufter. Het zoete (regen)water, dat in de 
winter hoog staat, zijgt naar beide kanten weg waardoor de vallei in 
het voorjaar snel droogvalt. Nadat het zuiden van de Lange Damval-
lei deels dichtstoof is de vallei in 1995 gedeeltelijk weer uitgescho-
ven en later ook nog lokaal door de wind uitgestoven. Er ligt een 
bijzonder hooiland, sinds eind jaren 70 af en toe en vanaf ca 1990 
regelmatig gemaaid, met vleeskleurige orchis, moeraspaarden-
bloem en opvallend veel tenger goudmos. Tormentil en tandjesgras 
zijn tekenen van enige ouderdom en daling van de zuurgraad (ont-
kalking), terwijl de egelboterbloem in de zomer verraadt dat er in de 
winter langdurig diep water staat. Verfbrem neemt er de laatste 
jaren duidelijk toe op de drogere koppen, aardbeiklaver en melk-
kruid herinneren aan het zilte verleden. Er staan in de laagtes anno 
2012 duizenden addertongen, honderden groenknolorchissen (in 
recent geplagde delen) en de vallei is in de nazomer een rijke vind-

plaats van slanke gentiaan. Ook dwergbloem, moeraswespenorchis 
en parnassia bloeien tot laat in de zomer.
Voor broedvogels is het een van de rustigste delen van het eiland. 
Bruine kiekendief broedt er, net als vele grasmussen en roodborst-
tapuiten. Zij profiteren van het struweel van kruipwilg en duin-
doorn dat overal opduikt waar niet wordt gemaaid. En de noordhel-
lingen van de droge duinen hier zijn rood bespikkeld met wilde 
aardbeitjes.

lage kweldervegetaties
middelhoge kweldervegetaties
middelhoge- tot hoge kweldervegetaties
hoge kweldervegetaties
brakke moerasvegetaties

natte  vegetaties
vochtige vegetaties
droge vegetaties

uitzichtpunt

* *

Vegetatiekaart 2006
Interessant is dat tot diep in het 
gebied heel lage plekken voor-
komen

lage kweldervegetaties
middelhoge kweldervegetaties
middelhoge tot hoge 
kweldervegetaties
hoge kweldervegetaties

Dunstaart  Laksteeltje

brakke moerasvegetaties
natte vegetaties
vochtige vegetaties
droge vegetaties
uitzichtpunt*

Verfbrem, een landelijk bedreigde soort, is op Texel in het duin wijdverspreid.

Addertong, een varentje met een lange slanke ‘bloeiaar’ met sporen, staat 
met duizenden in de gehooide delen van de Lange Damvallei.
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