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Het duingebied op Texel is altijd agrarisch benut. Tot eind 19e 
eeuw extensief, meestal als extra voorziening in de bedrijfsvoe-
ring van Texelse boeren. Daarnaast werd er van alles verzameld 
(eieren, brandstof, dakbedekking) en er werd gejaagd. Van 1880 
tot 1920 is er planmatig duinland ontgonnen voor de landbouw.

Duinen zijn nauwelijks geschikt voor landbouw. Arme grond, reliëf, 
zeer variabele waterstanden (van inundatie tot grote droogte en 
alles daar tussenin), karige vegetatie, stuivend zand, zoute neerslag 
uit de branding – allemaal factoren die een goede landbouwpro-
ductie in de weg staan. Tot ongeveer 1800 was er bovendien de be-
perking dat de duinen grafelijk gebied waren en de konijnenteelt 
beschermd werd. Toch hebben boeren door de eeuwen heen altijd 
duinterreinen in gebruik gehad, tot op vandaag.
Uit belastinggegevens van 1542 blijkt dat de grote boerenbedrijven 
in De Westen (tot ruim 20 ha) enig duinland in gebruik hadden, als 
hooiland en/of weide. Dat had ongetwijfeld naar huidige agrarische 
normen niet veel om het lijf. Er kon meestal pas laat in het seizoen 
gemaaid worden en het hooi zal een lage voedingswaarde hebben 
gehad. Na maaien en hooien volgde waarschijnlijk beweiding met 
schapen (de Texelse ‘Pielsteert’) en soms jongvee. Daarnaast maai-
de men in de duinen voor strooisel in de stal. Echte boerenbedrij-
ven in het duin waren er echter niet.
Hoewel de meeste duinterreinen doorgaans te nat of te droog zijn 
voor akkerbouw, zullen er op geschikte plekken kleine akkertjes 
zijn aangelegd, vooral in de vallei de Bollekamer – waar in de 16e 
eeuw een nederzetting was – en bij De Koog (net zoals bij andere 
zeedorpen als Egmond en Zandvoort). Op de Mient liggen nu nog 

oude akkertjes, zgn. ‘hokkies’. Dit waren door tuinwallen omgeven 
stukjes cultuurgrond, waar men rogge en groente (en later aardap-
pelen) verbouwde. De teelt van een graan als rogge kon zelfs op zeer 
arme bodem slagen. Texel bevat vanouds veel geschikt akkerbouw-
land op het dekzand van de pleistocene kern. Akkerbouw in het 
duin zal ook om deze reden beperkt zijn geweest.
Ook illegale duinbenutting kwam regelmatig voor, getuige de vele 
processen verbaal van overtredingen van het begrazingsverbod in 
het grafelijke domein. Daarbij speelde ongetwijfeld mee dat de 
gemiddelde bedrijfsgrootte in 1542 ongeveer 5 ha was, onvoldoen-
de om in het levensonderhoud van een boerengezin te voorzien. 
Ook de vele klachten over stroperij en bijvoorbeeld de clandestiene 
winning van zoden en brandstof moeten in dit licht worden bezien.
In de 18e eeuw nam de commerciële konijnenteelt af waardoor de 
overlast van stuifzand ook afnam. De duinbenutting werd, zo lijkt 
het, langzamerhand beter geregeld. In 1773 deed zich een geschil 
voor tussen de schout en de regenten van Den Hoorn en De Koog. 
Uit de stukken blijkt dat de laatsten sinds lang de duinvalleien in 
pacht hadden (in ieder geval sinds 1643) om ze vervolgens onder te 
verhuren als hooiland. Tegelijkertijd was het aan iedereen toege-
staan om zoden en ruigte winnen, waarbij de schout toezicht moest 
houden om schade aan de duinen voorkomen.

Ongeregeld staatsbezit
Vanaf de Franse tijd (vanaf 1795) vervallen de feodale rechten. De 
duinen en de Mient van Texel worden staatsbezit. Een ongeregelde 
periode volgt: Franse tijd, het bewind van Napoleon, in 1815 de 
stichting van het Koninkrijk der Nederlanden. Van 1822 tot 1840 

vallen de duinen onder het Amortisatiesyndicaat – een staatsfonds 
dat direct onder de koning viel. In deze periode werden duin- en 
mientgronden verwaarloosd. Rond 1825 blijkt een groot duin over 
de mientgronden heen gestoven, volgens een brief van Burgemees-
ter Reinbach van 2 juni 1827. Hij memoreert het verstuiven van een 
‘nieuwe aanleg’ (van bos): “Immers, het zijn de verstuivingen door de min 
zorglijke beplanting veroorzaakt, die gedurende de laatste jaren heeft plaats 
gehad. (…) bijzonder ten aanzien der zoogenaamde Westerduinen, zooals die zich 
bij de Koog bevinden. (…) 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 beteke-
nende 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, dat eene nieuwe 
aanleg van houtgewas daar ter plaatse aangevangen, hetzelfde lot heeft onder-
gaan en is moeten gelaten worden.” Dit bos bevat nu oude eikjes van 
bijna 200 jaar en is deels overstoven. De magere groei was voor vele 
Texelaars het bewijs dat bos hier eigenlijk niet wilde groeien.
Hoewel van overalweiden geen sprake meer was, was het de armen 
van Texel nog steeds toegestaan om de mientgronden te benutten. 
Uit een schrijven van Reinbach uit 1829 blijkt echter dat de mient na 

de bestuurlijk ongewisse Franse Tijd door Jan en alleman leegge-
roofd werd, niet alleen door de armen. De burgemeester adviseer-
de de Gouverneur (van Noord-Holland) om de gehele Mient aan 
Hendrik van Lit in pacht te geven wat ook in het voordeel van de 
gemeentekas zou zijn: “(…) dit gebruik van zoden te steeken [is] in het grofste 
misbruik ontaard, zoodanig dat verre dat slechts de schamelen daarvan zoude 
gebruikt gemaakt hebben, een aantal meer of min welgezetenen en zelfs gegoede 
ingezetenen dezer Gemeente, waaronder ook vele boeren, zich niet ontzien heb-
ben eene deerlijke verwoesting door het zooden steeken aan te rigten en talloze 
wagens daarvan hebben weggereden. (..) Ook de eiland kasse wordt te kort ge-
daan daar op die wijze des te minder invoer van brandstoffen van buiten af nood-
zakelijk is en de belasting daarop zelven door diegenen ontdoken wordt, welke 
dezelve anders verpligt zijn te helpen dragen.“

Duingebruik onder strenge voorwaarden
Van 1829 tot 1854 pachtte genoemde Hendrik van Lit de duin- en 
mientgronden van Den Hoorn tot aan het begin van de Zanddijk. 
Ontginning kwam nu van de grond via onderhuurders als Harmen 
Rikkers maar grote plannen werden niet gerealiseerd. Kleine stuk-
ken mient- en duingrond werden voor een gering bedrag onderver-
huurd aan diverse Texelaars. Ze maakten er weiland van. Een nieu-
we ontwikkeling was de teelt van duinaardappelen. Hier en daar 
werden voor dat doel veldjes ontgonnen. Sommigen bouwden een 
hut bij hun veldje en gingen er wonen. Op de mientgronden woon-
den zo tientallen gezinnen in armoedige plaggenhutten. De laatste 
plaggenhut van de Westermient, bewoond door Cornelis Gorter 
(bijgenaamd ‘Pagga’) en Antje Dekker, werd in 1909 verlaten.
Na de opheffing van het Amortisatiesyndicaat in 1840 vallen de 
staatseigendommen onder het ministerie van Financiën, ‘beheer 
en genot’ zijn voor de provincie. Na 1854 verdeelt men de Texelse 
duinen en de Mient op in 19 percelen, ter verpachting. De pachtop-
brengst voor de provincie is van 1854-1869 jaarlijks ƒ 3945, van 1870-
1875 ƒ 7730 en van 1876-1881 zelfs ƒ 14.750. De pachtvoorwaarden 
zijn streng, vooral om roofbouw en verstuiving te voorkomen. 
Akkerbouw en beweiding met volwassen runderen en paarden is 
alleen toegestaan in valleien en op de Mient. De percelen worden 
omgeven door sloten, houten hekken en vooral duintuinwallen: 
speciale lage tuinwallen met duindoorntakken erop als veekering. 
Schapen mogen overal lopen en worden nooit bijgevoerd, wat de 
begrazingsdruk erg laag houdt (minder dan 1 schaap per ha) en de 
duinen intact. De verpachter houdt te allen tijde het recht om helm 
te steken voor de zeewering en de konijnenbestrijding in eigen 
hand te nemen.

Duinboeren
Op Texel zijn vanaf de 19e eeuw ‘duinboeren’ een begrip. Dat kan 
slaan op de plaggenhutten met een landje op de Mient. Vanaf on-
geveer 1850 slaat het ook op boeren die duinterrein pachten. Ze 
houden tientallen schapen (een enkeling meer dan 100). Ze pach-
ten duinpercelen (bijv. 100 of 250 ha) en hebben vaak ook enkele 
hectaren grasland (soms ontgonnen duinvallei, zie verderop) en 
wat bouwland. Naast schapen hebben ze meestal een paar melk-
koeien, wat jongvee en kippen. Het is hard werken voor weinig 
geld.

Duinlandbouw 

Texelse ‘menhirs’: scheidingspalen uit de 19e eeuw  In de Slufter ligt de Palenbol, een duineiland in de vlakte dat zijn naam ontleent aan de 
pacht van het duin in de 19e eeuw. Bij de Palenbol staat een originele houten markeringspaal met een tekst erin gegraveerd: ’16de perceel’ 
(rechts). Een herinnering aan de tijd dat duin en Mient van Texel middels lange rechte lijnen in 19 delen werden opgedeeld en witgeverfde hou-
ten palen als perceelscheidingen dienden (zo deelde men toen in heel Nederland de woeste gronden op). Op Texel staan er nog meer: o.a. een 
tweetal in de Eierlandse Duinen met ‘perceel N 18’ erin gegraveerd (midden). Een exemplaar bij de Haneplas is uitgegraven en opgenomen in de 
museumcollectie van Kasteel Groeneveld te Baarn. Uit 1975 is een foto bekend van een paal op de Zanddijk met het nummer 15 (links). Deze is 
verdwenen. Perceel 15 omvatte het grootste deel van de Slufter (zie volgende pagina).

Gemeentekaart uit 1854 met (ingetekend) de pachtpercelen duin- en 
mientgrond uit de tweede helft van de 19e eeuw.
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Duinvalleien zoals het Grote Vlak en het Natte Vlak waren ’s zomers 
zeer nat. Toch deden boeren hun uiterste best om de drogere plek-
ken te beweiden en de rest te maaien (strooisel en hooi). Zelfs drijf-
tillen (‘bollen’) werden ieder jaar gemaaid.
De benutting van duin en Mient was vooral agrarisch. Daarnaast 
oogstte men riet en galigaan voor dakbedekking, er werden eieren 
geraapt (o.a. van weidevogels, meeuwen en blauwe reiger), het 
zaadpluis van lisdodden werd gebruikt als vulling voor matrassen 
en kussens en er werd gejaagd op vogels en konijnen. Van het Grote 
Vlak is zelfs bekend dat er medicinale bloedzuigers werden verza-
meld die Texelse zeelieden tijdens hun zeereizen verhandelden. Het 
resultaat van al deze activiteiten was dat de vegetatie min of meer 
kort en open was, met veel pioniersoorten en zonder struweel.
 
Ontginning en landbouwontwikkeling in het duin
In de tweede helft van de 19e eeuw is op Texel veel duingebied ont-
gonnen: het begint tamelijk klein op de Mient en in De Nederlan-
den. Na de inpoldering van de Polder Eierland worden ook in de 
Eierlandse Duinen valleien ontgonnen. De boerderijen Meinder-
dina (later Sebastopol), Nova Zembla en de Krim liggen aan de bin-
nenduinrand en hebben alle drie in 1854 al ‘landjes’ van hooguit 
enkele hectares duinvallei in gebruik, in combinatie met pacht van 
duinpercelen. Het Kippenland (begin 20e eeuw ontgonnen ten 

noorden van de Krimweg) en de landjes bij Sebastopol zijn nog 
goed herkenbaar als duinweide.
In 1874 werd de Nederlanden afgesloten van de zee met het Slufter-
dijkje. Ook werd er een afwateringsloot door het gebied gegraven 
naar het nieuwe dijkje, waar uitwatering plaatsvond. Zo werd een 
natte duinvallei tot weiland.
Op 15 April 1880 werd om dezelfde reden het ‘Werk tot verbetering 
der Afwatering van Rijks Duin- en Mientgronden’ aanbesteed. Het 
betrof een serie duinvalleien in wat nu het Mokslootgebied heet. 
Het ging om de aanleg van ontwateringsloten inclusief dammen, 
duikers en loopplanken. Allereerst tussen de Mokbaai en de Blee-
kersvallei op ongeveer 315 m ten zuidwesten van de scheidslijn van 
de duinpercelen 8 en 9. Ook van de Bollekamer naar het Groote Vlak 

Mient wordt ontgonnen en bebost. De nieuwe organisatie zet zich 
sterk in voor ontginning van duinvalleien en voor landbouwont-
wikkeling. Staatsbosbeheer heeft bijvoorbeeld kunstmest op Texel 
geïntroduceerd. Ontginning van een duinvallei verliep rond 1900 
als volgt: egaliseren, ontwateren, eggen, bemesten met kalk, slak-
kenmeel en kainiet (een mineraal dat kalium, magnesium en zwa-
vel bevat). Daarna werd een gras-klavermengsel ingezaaid. De zeer 
arme gronden kregen een speciale behandeling: daar werd ge-
ploegd en een jaar lupine geteeld. Daarna werd een mengsel van 
haver, gras en klaver ingezaaid. Zo was men 1 à 2 jaar bezig om de 
weilanden te ontginnen om ze vervolgens te verpachten. Pacht-
voorwaarden betroffen bijvoorbeeld de veedichtheid, de hoeveel-
heid kunstmest die moest worden gestrooid en het verbod op af-
voer van mest. In 1908 kwam het keerpunt: men stopte met de 
ontginning van de Muy, het werd een van de eerste natuurreserva-
ten. Natuur werd vanaf dat moment steeds belangrijker. Als hek-
kensluiter is in 1920 met een speciale subsidie de Acht Bunder aan 
de Krimweg ontgonnen tot akkerbouwland.
In de loop van de 20e eeuw wordt Staatsbosbeheer steeds meer 
natuurbeheerder. Zeer kleinschalig wordt er nog lang enige akker-
bouw en zelfs bollenteelt in het duin beoefend. Na de Tweede We-
reldoorlog is de pacht van duinvalleien en duinen in feite een aflo-
pende zaak. In combinatie met de steeds modernere landbouw 
rendeerde het uiteindelijk niet voldoende. Het maaibeheer en de 
begrazing van graslanden en valleien wordt nu grotendeels door 
Staatsbosbeheer zelf uitgevoerd.
In het Texelse duin is nog één duinboer actief. Hans Stark laat vlees-
koeien grazen in De Nederlanden en de Acht Bunder.

De schaapskudde van duinboer Frans Koorn in de Slufter, ca 1980.

Boerderij Sebastopol lag in de duinen nabij de vuurtoren. De boerderij 
is in 1945 tijdens de Russenoorlog afgebrand.

Hooien in het Grote Vlak, eerste helft van de 20e eeuw. De wagen is 
van oud Fries model en stamt uit het einde van de 19e eeuw. Op de 
bok duinboer Piet Drijver uit Den Hoorn.

Familie Hopman v00r hun boet in de Nederlanden, ca 1930.

Van Kunstmestland tot harlekijnenwei   Bij de Boet van Hopman aan de Ruigendijk begint het Slag door de Nederlanden, een pad in noordelijke 
richting. Eén van de percelen heet het Kunstmestland. Grutto’s roepen er, orchideeën staan er al vroeg te bloeien. De veldnaam verwijst naar een 
verplichting in het vroegere pachtcontract om kunstmest te strooien. De orchideeën die hier groeiden, verdragen geen kunstmest en verdwenen. 
Maar nadat het terrein in de jaren 70 in verschralingbeheer werd genomen (in de nazomer hooien, geen kunstmest), verschenen deze bloemen 
opnieuw, bijvoorbeeld vele harlekijntjes en brede orchis. Hier trokken de zeldzame planten aan het langste eind, maar de verwijzing naar de mest-
stof die eerder vele wilde planten verdreef, bleef.

was een sloot gepland. De dammen moesten komen in het Slag 
over de Aalloop (waar nu de Mokweg ligt), het Slag langs Loods-
mansduin (wandelpad), het Smidspad (Jan Ayeslag) en het Wester-
slag. De loopplanken moesten van 7 cm dik eikenhout zijn, 30 cm 
breed. Ze moesten driemaal worden geteerd. Na de aanleg van de 
Moksloot werden in 1882 ook ontwateringsloten gegraven vanaf 
het Alloo en het Botgras.
Vanaf 1899 krijgt Staatsbosbeheer het duingebied in beheer. De 

Willem Bakker van Staatsbosbeheer op een maaimachine, voor 1940.
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