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De eerste stap op Texel is duin
“Als wij van den vuurtoren van Kijkduin noordwaarts zien, dan belooft de
vlakke streep, die ons als eiland Tessel wordt aangewezen, niet veel bijzonders. Hier en daar een dorpstorentje; ten westen een blinkende zandbank (de
Horst), een witte streep door de branding gevormd, een graauwe, waterachtige, schielijk veranderende lucht, de woeste slingerende vlucht der zeemeeuwen, de onstuimige zee, dat alles werkt vreemd op ons als wij gewoonlijk ons
leven doorbrengen te midden van het geboomte en kalme weilanden.”
(F.W. van Eeden, 1887)
Om Texel te leren kennen is een onbevangen blik plezierig. Die kan
van een nieuwsgierige buitenlander zijn, die meer wil zien dan gevels en musea in Amsterdam, of van een van de vele Noord-Hollanders die Texel als bestemming kiezen. Op de boot die Den Helder
verlaat krijgt iedereen een gevoel van vakantie, van vrijheid. Het
gekrijs van meeuwen in de lucht. In het westen uitgestrekte zandplaten. Lage duinen strekken zich vanaf de veerhaven bij ’t Horntje in
een brede, sikkelvormige boog westelijk en ver noordelijk uit. Een
flinke wandeling, die duinenrij. Zoals F.W. van Eeden, bezoeker uit
het stoombotentijdperk, het zei: ‘ongeveer 5 uren gaans lang’.
Bij ’t Horntje liggen de eerste duinen voor het grijpen. Het is door de
zee van asfalt bij de haven niet onmiddellijk te zien, maar waar de
boot aanmeert, ligt ook het meest zuidoostelijke stukje Texels duin.
Achter het gebouw van de veerdienst meteen een eerste uitkijkduin,

Zomer 1931: Vogelwachter Klaas Boon leidt gasten rond.
waarvan het uitzicht uitnodigt tot een lange wandeling westwaarts,
langs de Mokbaai richting de Geul. In de bermen staat veel struikheide en dat ijle gras waarop waddenduinen het patent lijken te
hebben, het enigszins rossig bloeiende buntgras. In de nazomer
staan hier duizenden gele ‘paardenbloemen’ van het schermhavikskuid tussen de zandblauwtjes. De duinen van ‘t Horntje (een oudHollands woord voor hoek) zijn al jaren verpakt in een deltadijk. Op
oude kaarten zullen we ze terug zien als eenzaam gelegen duincomplex, een vloedhaak, afgezet door de zee.

Een Nationaal Park
Een kwart van Texel is duin, tegenwoordig ongeveer 4300 hectare. In
vergelijking met de andere Waddeneilanden is dat eigenlijk maar
een relatief klein deel. Dat heeft te maken met de bijzondere ontstaansgeschiedenis van Texel, dat haar bestaan dankt aan een oude
bult, een stuwwal van keileem met daarop door de wind aangevoerde dekzanden uit de ijstijden. De duinen liggen daar tegen aan gevlijd. Ondergronds lopen de ijstijdafzettingen door richting zee, wat
ook nu nog landschap en milieu van de duinen beïnvloedt.
Vrijwel alle duinen liggen in het ‘Nationaal Park Duinen van Texel’.
Het grootste deel is van Staatsbosbeheer, de zuidpunt van Defensie.
Het duinlandschap is op z’n breedst bij de Westerduinen (± 3 km
inclusief het achterliggende bos op de Westermient) ter hoogte van
het verdwenen dorp De Westen. Naar het noorden toe worden de
duinen geleidelijk smaller (0,5 km bij De Koog) om in de Eierlandse
Duinen weer een breedte van 1 tot 2 km te bereiken.
Het Nationale Park is toevluchtsoord van tientallen broedvogels van
de Rode Lijst. Soms makkelijk te spotten als lepelaar en bruine kiekendief, eidereend, kluut of kleine mantelmeeuw. Met een beetje
oefening is blauwe kiekendief te onderscheiden, net als bontbekplevier, roodborsttapuit en de elegante tapuit. Geduld, goede ogen
en de onmisbare dosis geluk zijn nodig om een ook op Texel broedende roerdomp, dwergstern of velduil te zien passeren. Dit palet
aan vogelsoorten geeft een eigen kleur aan het duin. Het weerspiegelt een landschap met moerassen, struwelen, open duinen en
zandplaten in contact met de zee.
Eilandduinen
Oppervlakkig gezien lijken alle duinen op elkaar, want wind en zand
geven de meest opvallende planten als duindoorn en helm vele
mogelijkheden. Aan de broedende meeuwen is meteen te zien dat
we hier op een eiland zitten. Sinds de jaren 80 zijn, door de komst
van de vos, broedende meeuwen bij het Zwanenwater, Schoorl en
zuidelijker vrijwel verdwenen. Ook de overdag jagende velduil die
het omslag van dit boek siert en net als de wulp op de grond broedt,
profiteert van dit gezegende isolement. Zo blijkt een eiland zich
allereerst te kenmerken door wat er ontbreekt. Het succesverhaal
van de Texelse lepelaar is een ander voorbeeld.
Bij nadere verkenning blijken konijnen (ingevoerd in de 14e eeuw)
en hazen de grootste wilde zoogdieren op dit eiland, afgezien van
veel verwilderde katten en enkele fretten, deze laatste als overblijfsels van de konijnenjacht met fretten, het ‘fretteren’. Verder leven er
in het duin hermelijntjes, egels, ratten en verschillende soorten
muizen, waaronder bijzondere soorten als noordse woelmuis en
waterspitsmuis. Reeën, eekhoorns, vossen, wezels en mollen zouden hier best kunnen leven, maar hebben net als slangen en hagedissen het eiland nooit bereikt, of zijn ooit uitgeroeid of uitgestorven. Natuur met een eilandkarakter: bij vrijwel alle soortsgroepen,
ook bij vogels en kikkers, zien we dit terug, maar het meest springt
het in het oog bij de zoogdieren. Een karakter dat in rap tempo verschuift, want de ‘import’ van ‘overkanters’ is tegenwoordig permanent.

De natte Kreeftepolder met vele soorten Texels duin: stuifdijken, ouder en heel jong duin, duinvalleien deels met riet, gemaaid en ongemaaid. Een wandelaar staat
op de meest zuidelijke stuifdijk, de laatste die werd gelegd, net voorbij het meest zuidelijke uitkijkduin op de kaart hiernaast. Op de Hors piepjonge stuifduintjes.

Uit: Duinen en mensen Texel (2013) © Uitgeverij Natuurmedia, Amsterdam

Mensenduinen
Texels duin oogt als puur natuur, maar is mede door de hand van de

kustbeheerders gevormd. Op veel plaatsen zijn stuifdijken aangelegd, is aangroei met takkenschermen of met helmaanplant bevorderd, is zand heen en weer geschoven. Dit geldt voor de meest zuidelijke stuifdijk, die de Kreeftepolder begrenst, maar ook voor de
Zanddijk van 1629 die De Koog met Eierland verbond. De zoute
kreek van de beroemde Slufter dringt vanuit zee het achterland binnen tot deze Zanddijk haar de doorgang belet. De helft van het historisch gegroeide duingebied is mede geboetseerd door de vele
stuifdijken.
Ook zonder stuifdijken zou het duin zijn aangegroeid maar in een
andere, meer natuurlijke vorm. Van wat de mens mede vormgaf zijn
grote delen ook weer opgeslokt. Delen van Eierland, brokken van
zuidwestelijk Texel en ook duinen ter hoogte van de Muy verdwenen
in zee. Met name door veranderingen in de zeestromingen na het
voltooien van de Afsluitdijk in 1932, verdwenen honderden hectares. Door aanleg van
Vuurtoren
een dam en andere ‘kunstwerken’ bij
Robbenjager
Eierland en door opspuiten van milLemoensberg
joenen kuubs zand (zandsuppletie)
is de duinvoet van Texel nu echter
min of meer stabiel.
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Hoogtekaart met de zuidwest-noordoost lopende rug uit de ijstijden, de
duinen en stuifdijken in bogen en reeksen met diverse uitkijkpunten. In de
Polder Eierland zijn oude wadkreken zichtbaar.

Bestel dit boek op http://duinenenmensen.nl/bestellen-boekenserie-duinen-en-mensen/
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Texel, de Kop van Noord-Holland en Wadden hebben veel gemeen.
Net als de duinen bij Callantsoog en Huisduinen en de andere WadDe Robbenjager
W
O
deneilanden is het duinzand hier kalkarm. Alleen plaatselijk is het
wat kalkrijker, doorgaans dichter bij zee. Het water in de valleien
Eierlandse duinen
smaakt zoet, behalve waar een vlakte kort daarvoor bij storm overZ
stroomd is. In de duinwatertjes leven beestjes en planten die afkoKrimweg
men op het bijzondere, schone milieu. Op veel plekken groeien
spontane, lage bosschages (struwelen) met vlier, wilde rozen en
DE COCKSDORP
allerlei soorten bramen.
In tegenstelling tot de duinen van de Noordkop, die particulier
jachtgebied (het Zwanenwater) of militair oefenterrein (bij Den
Helder) waren, werden de duinen van Texel gedurende de 19e eeuw
De Slufter
en een flink deel van de 20e verpacht aan duinboeren. Rond 1850
werd op grote schaal vee in het duin geweid. Ook werden niet al te
natte valleien begrensd met tuinwallen en als bouwland gebruikt.
Alleen op het zuidpuntje werd niet geboerd. Ook voor 1800 was er
agrarische benutting: in de 16e eeuw werden duinboeren in de
De Muy
verordeningen van het graafschap Holland laatdunkend
‘duingrazers’ genoemd.
De Nederlanden
Waar mensen wonen zijn duinen altijd gebruikt, van de
Badweg
steentijd tot heden. De aanwezigheid van menselijke
Korverskooi
figuurtjes (vissers) op het strand en in het duin op de
DE KOOG
kaart van Jan van Scorel uit ca 1560 (zie binnenzijde
Fischer’s weid
omslag) is een weerspiegeling hiervan. EeuwenSeetingsnollen
lang liepen er veel schapen in kwelders en duinen en werd de konijnenstand hoog gehouOOSTEREND
den voor de jacht. Daardoor, en door het
Slag van Paal 17
Het Alloo
voortdurend oogsten van alles wat maar
Het Duinpark
enig nut had, bleef het duin open. Sinds
mensenheugenis zijn in de duinen ook
DE WAAL
heideplaggen gestoken (als brandBleekersvallei
Westerslag
stof, maar ook voor wallen en plagBoswachterij
genhutten) en werd de heide afgede Westermient
stoken (brandstof) of gemaaid
Westerduinen
(strooisel).
DEN BURG
Paal 30

Paal 28
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Paal 18

De Koog kent al sinds de Tweede Wereldoorlog geen beweiding
meer en ontleent daar weer een eigen allure aan.
Rond 1900 begon de bebossing van een aanzienlijk deel van de binnenduinrand, niet tegen de verstuiving maar primair vanwege de
houtoogst. In dezelfde periode werden de duinen geliefd als recreatiegebied, maar pas na de Tweede Wereldoorlog groeide het aantal
dagjesmensen en vakantiegangers fors. Campings en recreatiecentra verrezen, wandel-, ruiter- en fietspaden werden aangelegd, zandwegen verhard en er kwamen parkeerplaatsen. De kaart toont een
gevuld eiland.
Een eerste loftrompet
Ook goede wijn behoeft soms een krans. De Texelse duinen zijn
door hun omvang, het schone milieu en de natuur van internationale betekenis. Naast jonge, kalkrijke (soms enigszins brakke) duinvalleien en oude, ontkalkte valleien met lokaal vochtige heides, zijn
er veel vochtige en natte graslanden en duinmeren. Droge duinhellingen kennen overgangen van kalkhoudende naar kalkarme bodems, zonder en met hei. Op de koelere noordhellingen komen
plaatselijk bijzondere duinvegetaties voor en vrijwel altijd zijn er de
frisgroene eikvarentjes te vinden.
Onder de droge en zandige duinen zit een groot reservoir aan grotendeels zoet water. In de winter zijn duinen van nature zeer nat en
komt het water in valleien boven de grond. Zeer bijzonder zijn de
door duinen omgeven kweldergebieden, zowel in de Mokbaai als in
de Slufter. Van grote betekenis is de kustvorming. De aangroei op de
zuidpunt van de Hors is prachtig te volgen en een stukje buitengaats
Texel, de Razende Bol, een plaat net boven zeeniveau, biedt jaarlijks
andere verrassingen.
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Begrazing, bebossing
Op veel plaatsen lopen de
Jan Ayeslag
laatste jaren weer koeien,
paarden of schapen in de
De Bollekamer
duinen. Deze dieren houden de plantengroei en het
Het Grote Vlak
DEN HOORN
struikgewas enigszins in toom
Kuuldernollen
Hoornderslag
zodat het niet overal dichtgroeit met wilgen of hoog gras.
Er zijn ook plekken waar geen vee
De Geul
rondloopt, maar waar StaatsbosbeMokbaai
heer in het najaar stukken maait of
Horsmeertjes
de heidevelden ‘choppert’, een nieuw
woord in het duinbeheer. Het oudere
De Hors
duingebied tussen het Jan Ayeslag en
Paal 12
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’T HORNTJE

Paal 4

Paal 6

De Razende Bol

Uit: Duinen en mensen Texel (2013) © Uitgeverij Natuurmedia, Amsterdam

Natuurgebieden van zuid naar noord
Een wandeling van Hors naar de vuurtoren op Eierland duurt nog
steeds 5 uur, net als in de tijd van F.W. van Eeden. Wie dat in één ruk
doet, krijgt veel natuur en historische sporen in beeld. Net als de
natuur is de historie niet altijd fraai, maar altijd, voor wie er voor
open wil staan, fascinerend. Voorbij het uitzichtduin bij de haven
ligt langs de deltadijk een heuse vuilnisbelt verborgen, herkenbaar
aan hoog riet bovenop de duintoppen. Dan langs de Mokbaai: zilte
kwelders en slikken voor vogels en voor vogelaars die soms met
wind in de rug in rotten staan opgesteld. Sterns duiken naar de vele
visjes in de getijstroom.
De Hors met natuurlijk aangroeiende duinen en natte valleien en de
Horspolders met duinmeren en oeverzones zijn botanisch zeer rijk
en ook een belangrijk leef-, broed- en pleistergebied van vele vogels.
De hele zuidwestpunt laat zich op de hoogtekaart herkennen als een
gebied met van zee afgesnoerde strandvlaktes: het Geulreservaat
met vele lepelaars, het Grote Vlak vol gele lissen en het westelijke
deel van de duinen tot aan het Jan Ayeslag. In het najaar (buiten de
broedtijd) is dit gebied, het Mokslootgebied, noordwaarts te doorkruisen: een aanschakeling van duinvalleien en duinmeren, met
vele elders zeldzame plant- en diersoorten. In de droge duinen broeden wulpen en scholeksters. In deze hooguit 300 jaar oude duinen
lopen koeien en paarden als grazers.
Aan de binnenzijde van het Mokslootgebied ligt een linie van middeleeuwse duinen, vanaf het Bollekamergebied noordwaarts via de
Westerduinen en de Bleekersvallei tot aan de Seetingsnollen. Deze
duinen behoren tot de oudste van Texel. Een droog en zeer afwisse-

lend, reliëfrijk duin met soms matig vochtige, secundaire (d.w.z.
later uitgestoven) valleien. De hoogtekaart laat deze uitgestoven,
paraboolvormige structuren goed zien. Gekneed door de zuidwestenwinden die konden rondgieren in tijden van overbegrazing of
(nu onvoorstelbare) aantallen konijnen. Omvang en rust bieden
kansen aan een zeldzame en kwetsbare fauna, zoals velduil en
nachtzwaluw.
In het druk bezochte bosgebied De Dennen staat, zoals de naam al
zegt, naaldhout. Op veel plaatsen is natuurlijke verjonging richting
loofbos te zien. Enkele oudere graslandgebieden tussen het bos, van
oorsprong zgn. ‘mientgronden’, zijn intensief in cultuur gebracht,
maar de laatste jaren weer natter en bloemrijker.
Voorbij De Koog ligt in de oksel van het oudere duinlandschap een
eendenkooi, de Korverskooi. Noordwaarts strekken de Nederlanden
zich uit: ooit kwelder, daarna graslandgebied en recent weer natuur.
Veel elementen uit het landbouwverleden zijn verdwenen, al resteren enkele hooilandpercelen. Vochtige tot natte en zilte, meer natuurlijke graslanden nemen er toe.
Meteen westelijk hiervan ligt de Muy met een duinmeer tussen oude
stuifdijken waar een belangrijke lepelaarkolonie huist. Zonder de
boswachter kom je er tijdens de broedtijd niet in. Aan de noordrand
weer een golvend duin, de Slufterbollen.
De Slufter zelf kent ondanks ingrepen in de monding een grote
mate van natuurlijkheid en ontwikkelt zich tot een steeds hogere
kwelder. Vanaf het uitzicht op de Zanddijk bij de Sluftertrap dwalen
in alle seizoenen en bij alle weersomstandigheden mensen door het
met lamsoor en zeealsem begroeide landschap. Een concert van
veldleeuweriken is er in het vroege voorjaar te horen.
Tenslotte na ruim 4 uur lopen: de Eierlandse Duinen, restant van
een afgelegen eiland dat in de 17e eeuw met Texel werd verbonden.
Voor het grootste deel droge, reliëfrijke duinen met uitgegraven,
vochtige duinvalleien achter de zeereep. In de achterliggende duinen zijn zeer korstmosrijke duingraslanden fraai ontwikkeld. Dankzij schapenbegrazing in de winter is er een grote bloemenweelde.
Een plek waar de wandelaar gaat houden van het fakkelgras, ook al
kent hij de naam van dit lichtgevende grasje niet. Op noordhellingen staan vele wilde aardbeitjes. En dan tenslotte onder de vuurtoren weer een meeuwenkolonie en een aantal zeer oude perceelpalen uit de 19e eeuw, toen het duin werd verpacht.

Grote
parelmoervlinder
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