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De Westerduinen 

Tussen Jan Ayeslag in het zuiden en Westerslag in het noorden lig-
gen de Westerduinen, die ooit onder het vroegere dorp De Westen 
vielen. Wie nu de Westerduinen bezoekt, wandelt in een tamelijk 
smal, droog duingebied met fraai gevormde hoge duinen, grillige 
valleien en een deels stuivende zeereep. Een terrein met een vrij 
ruige vegetatie en veel verspreid staande meidoorns en als bijzon-
dere broedvogels blauwe kiekendief en velduil. Van voorjaar tot 
zomer roepen er wulpen met hun onmiskenbare, verdragende 
jubel. Aan de oostzijde zijn de Westerduinen bebost.

Vanaf de `Kampeernol’, zo genoemd omdat de eerste kampeerder van 
Texel er ruim een eeuw geleden zijn tent opsloeg, heeft men een weids 
uitzicht. Voor 1900 zag het gebied er heel anders uit. Het was open, de 
duinvalleien waren nat en er was veel verstuiving. Hoe ruig het hier 
aan de zeezijde stoof, is te zien op plaatjes in het Verkade album van 
Jac.P. Thijsse, en ook berichten uit de 19e eeuw liegen er niet om: 
“Daar hebben de verstuivingen het meeste plaats gehad, zoo zéér zelfs dat van 
twee duinen, die te voren tot de aanzienlijkste, zwaarste en hoogste der geheele 
omtrek behoorden, en door hare ligging aldaar zich als een ondoordringbaar 
bolwerk tegen de zee verhieven, dat die twee zelfde duinen thans schier geheel 
geslegt en tot eenvoudige niets betekenende hoogten geworden zijn. Dat al het 
omliggend land waarop voorheen altoos nog genoegzaam gras gevonden werd 
om hoornvee te kunnen weiden, heinde en ver, eenige voeten diep onder het 
zand bedolven ligt.” (burgemeester Reinbach op 2 juni 1827 over de Wes-
terduinen).

In de bescheiden stuivende zeereep liggen meeuwenkolonies die in 
de broedtijd alleen tijdens excursies kunnen worden bezocht. Er vindt 
al geruime tijd ‘dynamisch zeereepbeheer’ plaats. De helm groeit 
door het verstuiven zo goed dat het meeste zand in de zeereep wordt 
opgevangen. De larve van kleine junikever die de sappen uit helm-
wortels benut, heeft hier slechts 1 jaar nodig om tot een kever uit te 
groeien. Ter vergelijking: in een vastgelegde zeereep met armetierige 
helm kost dit 3 jaar.
Buiten het broedseizoen kunnen grote delen van de Westerduinen 
wandelend ontdekt worden. Bijvoorbeeld vanaf het Westerslag door 
het open duin richting het Slag van Paal 14, vervolgens naar de bos-
rand en via het Knobbelpad naar het Jan Ayeslag. Langs het Knobbel-
pad kunnen zeer oplettende wandelaars tussen de heide lage jenever-
bessen vinden, een voor ons land inmiddels unieke situatie. Het 
slingerende, oneffen pad is tijdens het broedseizoen afgesloten om 
voldoende oppervlakte rustig duin te hebben voor wulpen en andere 
duinvogels.
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zeer bijzonder bijzonder

** *
”  vegetaties met jeneverbes en 

blauwe knoop

”  al lang niet meer beweid 

gebied, broedvogels

●

Westerduinen

**
Paal 12

Paal 14

Westerslag

Noordvlak

Natte Vlak Ockesnol

Kampeernol

Alesiapaadje

Vleisdief

Het Geheim

Rozendijk

Dorenvlakkie

Schelvisnol

Biesboslandje

Botgrasrichel

Het Botgras

Dwarsnol Doodskist
Oude Kooi

Voerakker

Kattenbos

Jan Klaasennol Turfveld

Paradijs
Martelveldje

Okusrichel
Krelis Pieternol

Heidvlakweg
Belzenbos

Krelis Pieterpad
Het reigersbos

Moote Vlakkie

Montane Kop

Binnenvlak

Vissersvlak

Klaas Daaldersvlak

Schet van Biem
Knobbelpad

Excursievlak

Paadje van 14

Heidvlak
De Westerduinen ter hoogte van het Paadje van 14.

Uit: Duinen en mensen Texel (2013) © Uitgeverij Natuurmedia, Amsterdam Bestel dit boek op http://duinenenmensen.nl/bestellen-boekenserie-duinen-en-mensen/



122 Duinen en mensen   Texel 123gebieden  de westerduinen 

Verdroging en aanpassing
Vroeger waren de Westerduinen veel natter. Veldnamen als Natte 
Vlak (nu in het bos) en Biesbosch zeggen in dit verband veel. De 
botanicus Holkema schreef in 1870 dat de welriekende nachtorchis 
in de Westerduinen ‘haar toppunt van vegetatie’ bereikte. In 1934 
meldt Drijver echter: “De laatste groeiplaatsen van de Welriekende nachtor-
chis en van het Teer guichelheil zijn verloren gegaan door de bebossching van het 
Natte Vlak.”
De Westerduinen hebben in de laatste 100-150 jaar om vier redenen 
te lijden gehad van verdroging. Ten eerste is er aan de westkant van 
het terrein in de vorige eeuw veel duin weggeslagen, 800 m in het 
zuiden bij paal 12, verder noordelijk geleidelijk minder. Kustafslag 
leidt tot daling van de grondwaterstand in het resterende duin. Een 
vuistregel luidt dat iedere 100 m duinafslag het grondwater ca 10 cm 
doet dalen. Een tweede reden is de ontwatering door de Moksloot, 
vanaf 1880, van een deel van de Westerduinen (zie pag. 112). Verder is 
de oostelijke helft van het gebied bebost, grotendeels met dennen, 
waarbij veel terrein is ontwaterd met greppels; naaldbos draagt extra 
bij aan verdroging omdat het veel water verdampt, veel meer dan de 
oorspronkelijke, half kale vegetatie. Tenslotte is het peil van de slo-
ten in de polder verlaagd, waardoor ook extra water aan het duin 
wordt onttrokken.
Door deze verdroging verdwenen de meeste planten van natte 
standplaatsen of ze raakten beperkt tot een enkel vochtig plekje. 
Slechts enkele ’taaie rakkers’ onder de duinvalleiplanten hielden op 
een paar plaatsen stand, vooral knopbies en galigaan. Op noordhel-
lingen groeit pleksgewijs veel rond wintergroen en bosaardbei. De 
recent onderscheiden duinwespenorchis staat er ook. Planten van 
droge standplaatsen konden zich uitbreiden in valleien die vroeger 
veel te nat waren: driedistel, muizenoortje, mannetjesereprijs, vleu-
geltjesbloem, duinroosje en vele andere soorten. Aparte vermelding 
verdient het zeldzame rozenkransje aan de rand van een schelpen-
rijk wandelpad (zie foto op pag. 59).

Verruiging met 
deels mooie gevolgen
Nog geen halve eeuw geleden waren de Westerdui-
nen veel spaarzamer begroeid. Er groeide een heel kor-
te, door konijnen afgegraasde vegetatie: een duingras-
land, vaak met lage duinroosjes. Ook waren er veel 
stuifplekken en half kale stukken in het duin. Door 
natuurlijke successie en zure regen (neerslag van stik-
stof) is de begroeiing intussen veel ruiger geworden. Ook 
het wegvallen van beweiding door schapen en het sterk afne-
men van de konijnenstand door de virusziekte VHS hebben bijgedra-
gen aan de verruiging van de Westerduinen. Mogelijk heeft ook kli-
maatverandering met hogere temperaturen en meer neerslag een rol 
gespeeld.
Op enkele plekken zijn berkenbosjes opgeslagen en meidoorns en 
lijsterbes zijn toegenomen. Maar de meeste verruiging komt door 

toename van grassen als pijpenstrootje in verdroogde valleien en 
duinriet op droge duinen. Een fraaie en geurige bijdrage aan de 

verruiging levert de kamperfoelie. Veel mensen kennen 
deze soort alleen als een liaan die in bosranden en 

struwelen de boom inkruipt. In het open duin-
landschap van Texel is kamperfoelie steeds 

talrijker geworden, ze kruipt ‘op eigen 
houtje’ over de bodem en de vege-

tatie heen, ook over kraaiheide, 
en wordt hier niet hoger dan 

zo’n halve meter (zie 
ook pag. 73).

Een ruigere vegetatie 
levert meer mogelijkheden 

op voor muizen, die in de zeer 
kortgrazige duingraslanden van vroeger 

weinig kans hadden. Op Texel komt van oudsher de noordse 
woelmuis voor en sinds 1998 is ook de rosse woelmuis aan-

wezig. De ook overdag actieve woelmuizen zijn een aan-
trekkelijke prooi voor roofvogels als blauwe kiekendief en 

velduil: vogelsoorten van open, min of meer boomloze landschap-
pen. Anders dan de meeste andere roofvogels, broeden blauwe kie-
kendief en velduil op de grond, in een nest verscholen in ruige vege-
tatie. De Westerduinen vertonen het juiste stadium van verruiging 
voor deze soorten, als broedplaats en als jachtveld. Zou het terrein 
nog ruiger worden en min of meer gaan verbossen, dan was het ge-
daan met blauwe kiekendief en velduil; in bossen hebben deze soor-
ten niets te zoeken.
Het gebied van de Westerduinen is een van de laatste plekken op Texel 
waar de velduil nog jaarlijks tot broeden komt. Niet zo lang geleden 
was Texel, met zo’n 10 tot 15 broedparen, een van de bolwerken van 
deze soort in Nederland. Anders dan de meeste uilen, jaagt de velduil 
met name tijdens de broedtijd ook overdag. Dan is goed te zien dat de 
velduil een heel klein lichaam heeft, alles is ’kop en vleugels‘.
Mannetjes van de blauwe kiekendief jagen tot ver buiten de Wester-
duinen. Dikwijls vliegen ze over de Staatsbossen heen naar het oos-
ten, waar ze het hele polderland tot voorbij Den Burg afstropen. Als er 
net uitgevlogen, onervaren en dus makkelijk te vangen jonge spreeu-
wen in dorpen als Den Burg en Den Hoorn rondvliegen, zijn de man-
netjes van de blauwe kiekendief dagelijks in de bebouwde kom te 

zien. Vaak plukken ze met hun klauwen de niets vermoedende 
spreeuwen zo uit de toppen van de bomen.

In de Westerduinen ontbreken de stuifdijkjes en het graafwerk van veel andere duingebieden op Texel. Duinvormen zijn er natuurlijk. Uitzondering: de oude, 
overgroeide Moksloot, op de voorgrond.

Boven: velduil
Midden: blauwe kiekendief, mannetje
Onder: vrouwtje met prooi, een 
woelmuis gezien het korte staartje

Blauwe knoop   Echt bijzonder is de overvloed aan blauwe knoop op een aantal 
plekken in de Westerduinen. Op Texel groeit deze soort vrijwel alleen hier en, 
minder overvloedig, in de Bleekersvallei. Een mooie toef is aangeplant in  
Fischer’s weid. Op natuurlijke standplaatsen staat blauwe knoop in grasach-
tige vegetaties met wat kalkminnaars als driedistel, bitterkruid en scherpe 
fijnstraal, een andere keer in wat ruigere begroeiingen, tussen duinroos, struik-
hei of kruipwilg. Elders in Nederland is de blauwe knoop vooral een soort van 
blauwgraslanden, maar op Texel is de groeiplaats te omschrijven als ietwat 
verruigd, heischraal duingrasland. Maar ook hier is blauwe knoop gevoelig 
voor droogte, wat blijkt in natte zomers als die van 2012, waarin ze sterk van 
het extra vocht profiteert en enkele valleien er vol mee staan. Een topjaar.

Uit: Duinen en mensen Texel (2013) © Uitgeverij Natuurmedia, Amsterdam Bestel dit boek op http://duinenenmensen.nl/bestellen-boekenserie-duinen-en-mensen/


	Duinen-en-mensen-Texel kleiner_Deel65
	Duinen-en-mensen-Texel kleiner_Deel66



