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Al eeuwen komen op Texel natte valleien, uitgestrekte duinmoe-
rassen en duinplassen voor. Na 1900 zijn veel natte milieus door 
verdroging verdwenen. Deze verdroging had vele oorzaken: ont-
wateringssloten voor de landbouw, kustafslag, polderpeilverla-
ging, het vele naaldbos en - tijdelijk - ook waterwinning. Vooral 
het duingebied tussen het Jan Ayeslag en De Koog is hierdoor 
getroffen. In dezelfde periode zijn echter op andere plaatsen 
door kustaangroei juist nieuwe natte milieus ontstaan, zoals in 
de zuidpunt en het Muygebied. In het Mokslootgebied zijn na het 
stopzetten van de waterwinning in 1993 vele natte valleien her-
steld. De Texelse duinplassen blinken uit door de vele bijzondere, 
soms pas recent ontdekte, planten en dieren.

Overal in de duinen is sprake van een grondwaterbel met zoet water. 
Die bel is grofweg in het midden van het duin het hoogste en helt 
langzaam af naar de beide randen van het duinterrein, richting 
strand en richting polder. Daar stroomt het zoete en schone water 
ondergronds weg uit het duin (kwel). Die zoetwaterbel in de duinen 
ligt hoger dan de omgeving, waardoor er ook geen vervuild water 
van elders naar het duin kan toestromen. Dat is een groot voordeel 
ten opzichte van andere natuurterreinen, die vaak bedreigd worden 
door vervuild (landbouw)water uit hun omgeving.
Op plaatsen waar de grondwaterstand hoog genoeg is om de plan-
tenwortels het hele jaar door te bereiken, is sprake van een natte 
duinvallei. In de winter staan deze valleien doorgaans blank, in de 
zomer vallen ze droog. Staat het grondwater het hele of vrijwel ge-
hele jaar boven het maaiveld, dan ontstaat een duinplas of, als er 
teveel plantengroei is om van open water te kunnen spreken, een 
duinmoeras.
Het grondwater in natte valleien schommelt met de seizoenen; het 
water staat meestal het hoogst aan het eind van de winter, in febru-
ari of maart. Daarna verdampt er van maart tot en met september 
meestal meer water dan er als regen valt, zodat het waterpeil zakt. 

Duinplassen, natte valleien

Planten
In het open water van grotere duinplassen, zoals de Horspolders, 
kunnen alleen ondergedoken planten groeien; voor soorten met 
drijfbladen is er teveel golfslag. Kranswieren en diverse soorten 
smalbladige fonteinkruiden voelen zich hier goed thuis. Krans-
wieren zijn hoog ontwikkelde groenwieren die veel op hogere 
planten lijken. Ze variëren in lengte van enkele centimeters tot 
bijna één meter. In duinplassen komen vooral soorten van het 
geslacht kransblad (Chara) voor, bijvoorbeeld ruw kransblad en 
stekelharig kransblad. Ze vormen dichte, groene ‘onderwaterwei-
den’. Naast deze kranswieren groeien er vaak enkele smalbladige 
fonteinkruiden, die ook vrijwel geheel ondergedoken leven. Dit 
zijn tenger fonteinkruid, kamfonteinkruid en het zeldzame 

Schommelingen van 50 of 60 cm op jaarbasis zijn heel gewoon. 
Over een reeks van jaren, waarin droge en natte jaren elkaar afwis-
selen, kan het verschil tussen de hoogste en de laagste grondwater-
stand wel oplopen tot 1,5 meter. In valleien waar het grondwater 
een flink deel van het jaar onder het maaiveld zakt, zijn de schom-
melingen van nature groter dan in permanente duinplassen als de 
Horspolders, waar de grote hoeveelheid permanent open water de 
fluctuaties beperkt houdt.
In de meeste duinplassen is het water aanvankelijk licht brak, maar 
in de meer landinwaarts gelegen duinwateren is het volkomen zoet. 
In principe is het water in duinplassen zeer schoon en helder. 

draadfonteinkruid, dat in 2001 als nieuwe soort voor de Neder-
landse flora op Texel werd ontdekt. Later is deze soort ook gevon-
den in de Harmplas bij Huisduinen. Ook aarvederkruid en onge-
lijkbladig fonteinkruid, in de vorm zonder drijfbladen, leven 
vrijwel geheel ondergedoken, met alleen de bescheiden bloeiwijze 
boven water.
In de oeverzone die direct aan het open water grenst zijn meestal 
vrij open gordels van moerasplanten als gewone waterbies, zee-
bies en ruwe bies te vinden. Deze biezen bieden beschutting aan 
waterplanten die in het open en zeer winderige water niet kunnen 
groeien, zoals drijvend fonteinkruid, duizendknoopfonteinkruid, 
het zeer zeldzame weegbreefonteinkruid, veenwortel en waterra-
nonkels, die een wit waas van bloemetjes net boven het waterop-
pervlak ten toon spreiden. Deze soorten kunnen ook in open wa-
ter voorkomen in kleinere, beter tegen de wind beschutte 
duinplassen, zoals er diverse in het Mokslootgebied liggen, of aan 
de luwe westkant van wat grotere plassen. In wat ondieper water 
dat een deel van het jaar droogvalt, vinden we onder meer stijve 
moerasweegbree, waterpunge en in enkele valleien oeverkruid. 
Deze drie soorten zijn aangepast aan een amfibische levenswijze. 
Ze kunnen prima ondergedoken leven, maar om tot bloei te kun-
nen komen moeten ze (vrijwel) helemaal droogvallen.
Het voorgaande gaat vooral over duinplassen met zwak zuur tot 
basisch water (kalkhoudend), wat de situatie in de meeste Texelse 
duinplassen is. In de schaarse wat oudere of meer landinwaarts 
gelegen zuurdere duinplassen vallen de kalkminnende soorten af 
en krijgen andere soorten de overhand, zoals knolrus, drijvend 
fonteinkruid en duizendknoopfonteinkruid, soms haaksterre-
kroos. Er verschijnen ook andere kranswieren, met name teer 
kransblad, breekbaar kransblad en donker glanswier. Op de oevers 
en in het ondiepe water van deze plasjes groeien soms veenmossen.

Duinplas in het Kapevlak, gezien in noordelijke richting. Langs de luwe westoever verzamelt zich slib en bloeit de zilte waterranonkel massaal. Langs de oostoe-
ver ontbreekt deze soort vrijwel en overheersen kranswieren, stijve moerasweegbree en ongelijkbladig fonteinkruid.
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Detail: zie pag. 100

V.l.n.r. boven: stijve moerasweegbree; Grote Vlak; kranswieren en weegbreefonteinkruid; kolk in Kees Dekkers Hok met  op de voorgrond ondergedoken 
moerasscherm V.l.n.r. onder: ongelijkbladig fonteinkruid; Pompevlak; vijver in de Bollekamer met Schotse Hooglanders
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Sieralgen
Hogere planten en kranswieren vallen op, maar in het water van 
duinplassen leven ook vele soorten microscopisch kleine algen, 
zoals kiezelwieren en sieralgen. De laatste worden zo genoemd 
omdat ze prachtige, sierlijke vormen hebben. En dat niet alleen, ze 
geven ook een goede aanwijzing voor de waterkwaliteit, het zijn 
goede ‘indicatoren’. In de afgelopen jaren is er in het hele Texelse 
duingebied uitgebreid bemonsterd op sieralgen. Aan de hand van 
de sieralgenflora is een redelijk goed beeld verkregen van de kwali-
teit van het Texelse duinwater. Op de meeste plaatsen bleek dat 
water matig voedselrijk te zijn, soms iets rijker, dan weer wat armer. 
De meeste wateren waren min of meer neutraal, sommige duidelijk 
wat meer basisch, enkele in de oude binnenduinen waren juist meer 
zuur.
Sieralgen vermeerderen zich meestal vegetatief, door celdeling, 
maar soms vertonen ze geslachtelijk vermeerdering. Dan ontstaat 
uit de samensmelting van de inhoud van twee cellen een zogenaam-
de ‘zygospore’, een soort zaadje, waaruit weer een nieuwe alg kan 
ontstaan. Sommige zygosporen zijn niet meer dan ronde bolletjes, 
maar andere zijn getooid met allerlei prachtige uitsteeksels en ten-
takels, waardoor ze wel wat op een ouderwetse zeemijn lijken. De 
Texelse duinen zijn rijk aan sieralgen. Er zijn inmiddels 134 soorten 
aangetroffen, ruim 20 procent van het Nederlandse totaal.

Heikikker en rugstreeppad: de autochtonen
Wat amfibieën betreft was Texel vanouds bijzonder omdat twee heel 
algemene soorten ontbraken: de groene kikker en de gewone pad. 
In de jaren 70 raakte de groene kikker op Texel verzeild en die heeft 
zich sindsdien over het hele eiland verspreid. Oorspronkelijk kwa-
men van de Nederlandse kikkers op het eiland alleen heikikker en 
bruine kikker voor. De eerste alleen in de duinen, de tweede vrijwel 
alleen op het oude land en in de polder (daar inmiddels vervangen 
door de groene kikker). De heikikker komt in Nederland vooral in 
het oosten en zuiden voor, in heidestreken. In de duinen leeft hij 
alleen op Texel en Schouwen. Heikikkers planten zich al vroeg in het 
voorjaar voort, het dril is al in maart te vinden.

De rugstreeppad, de enige Texelse pad, komt verspreid over het hele 
eiland voor, maar door het intensieve gebruik van landbouwgrond 
nu vooral in de duinen. De voortplanting valt later dan bij de heikik-
ker. De typische paddensnoeren met eitjes zijn vanaf april te vin-
den. In de voortplantingstijd is het koor van de padden vaak al van 
grote afstand te horen. Dat is een heel verschil met het geluid van 
de heikikker, dat zo zacht is, dat het alleen van heel nabij te horen 
is. Het lijkt op het bubbelgeluid dat ontstaat als je met een rietje 
luchtbellen in een glaasje frisdrank blaast.

Kleine waterdieren (macrofauna)
Naast vissen, amfibieën en allerlei microscopisch kleine diertjes 
leven er in duinplassen ook tal van kleine, nog met het blote oog 
zichtbare beestjes als wantsen, slakken, kokerjuffers en vele andere, 
gezamenlijk ‘macrofauna’ genoemd. Typerende soorten voor min 
of meer kalkhoudende duinplassen zijn het gewoon dwergduiker-
tje, de ovale poelslak en de watermijt Arrenurus cuspidifer, een 
typische kustbewoner. 

In het Grote Vlak is ook de merkwaardige oorvormige poelslak gevonden.

Een erg klein, dofzwart diertje is de zwarte waterspringstaart. Dit diertje valt 
zelfs van heel dichtbij nauwelijks op. Toch is het soms gemakkelijk te vinden 
als het in drijvende zwarte massa’s van tienduizenden exemplaren voorkomt 
aan de oevers van duinplassen.

Merkwaardig is dat in een aantal kalkhoudende Texelse duinplassen 
enkele soorten voorkomen die elders vooral bekend zijn van zure 
vennen. Dit zijn het donker bootsmannetje en de vensigaar. Het 
gezamenlijk voorkomen van soorten van zuur en basisch water in 
Texelse duinwateren is niet beperkt tot de macrofauna, maar ook 
waargenomen bij een aantal soorten sieralgen en hogere planten. 
Er is nog geen goede verklaring voor dit verschijnsel.
Minder verrassend is dat in de zuurdere duinplasjes soorten uit 
vennen leven. In 2010 werd bijvoorbeeld het dwergschrijvertje, een 
klein zwart beestje, in een zuur plasje in het binnenduin aangetrof-
fen. Het is vrijwel alleen bekend van vennen in Drenthe. In hetzelf-
de plasje leefde ook een wormpje met de exotische naam Vejdovs-
kiella comata, net als het dwergschrijvertje nieuw voor de 
Waddeneilanden, en bekend uit vennen.

Bedreiging en waarde van duinplassen
Natuurlijke duinplassen zijn zeldzaam, zowel in Nederland als in 
onze buurlanden. Verdroging door ontwatering is tegenwoordig 
voorbij. Op veel plaatsen in de Nederlandse duinen is de waterwin-
ning bovendien verminderd of zelfs beëindigd, zoals ook in het 
Mokslootgebied. Kustafslag wordt de laatste decennia tegengegaan 
en er wordt niet meer bos aangelegd, zodat ook daardoor geen 
verdere verdroging optreedt. De recente bedreiging van duinplas-
sen komt dan ook niet van verdroging, maar van overbemesting 
door vogels. Met name grote concentraties van meeuwen, aalschol-
vers en grauwe ganzen vervuilen het water en de oevers. Ganzen 
vreten bovendien de vegetatie op en woelen voortdurend in de 
bodem van duinplassen, waarbij ze slib opwervelen en het water 
troebel maken. Door deze dierlijke invloed zijn de laatste tientallen 
jaren de duinplassen van de Binnen Muy en de Geul al van hun bota-
nische natuurwaarden beroofd. Met de Horsmeertjes gaat het de-
zelfde kant uit. Soortgelijke problemen beginnen zich af te tekenen 
op de andere Waddeneilanden, waar net als op Texel geen vossen 
zitten die de groei van deze vogelaantallen zouden kunnen afrem-
men.
De biologische waarde van duinplassen, die met hun heldere water 
natuurlijke aquaria in het duin vormen, is vaak over het hoofd ge-
zien. Al sinds de dagen van Jac. P. Thijsse krijgen de valleien met 
meer aaibare soorten als parnassia en orchideeën veel aandacht, 
evenals duinvogels als wulp, velduil en tapuit. Goed ontwikkelde 
duinplassen zijn in ons land echter vele malen zeldzamer dan val-
leien vol orchideeën. Hetzelfde geldt voor de soortenrijke duin-
moerassen.

Closterium delpontii is een zeldzame soort van vennen en trilvenen. De vond-
sten op Texel waren de eerste in het Nederlandse duingebied. De soort is mede 
bijzonder, omdat ze bij geslachtelijke voortplanting dubbele zygosporen 
vormt. Op de foto zijn aan weerskanten van deze groene zygosporen de oor-
spronkelijke, lege celhelften te zien.

Diverse andere soorten sieralgen, kenmerkend voor duinwateren

Een zeldzaam wormpje:  Vejdovskiella comata (ware grootte: 3 mm).

1990 of eerder  1991 - 2000  2001 of later 2001 of later

Rugstreeppad
(foto boven)

Heikikker
(foto onder)

Zie www.duinenenmensen.nl voor rapport over sieralgen op Texel.



Duinen en mensen   Texel68 69natuur   duinplassen, natte valleien

Duinmoeras
Waar het grondwater een groot deel van het jaar boven het maaiveld 
staat maar nauwelijks sprake is van open water, ligt duinmoeras: 
een mengeling van riet, zeggen, biezen en soms galigaan. Andere 
vaak hoog opgaande planten die hier goed gedijen zijn wateraard-
bei, holpijp, gele lis, waterdrieblad, dotterbloem en grote boter-
bloem. Ook fonteinkruiden die goed tegen droogvallen bestand zijn 
kunnen hier voorkomen, zoals duizendknoopfonteinkruid en 
weegbreefonteinkruid. Al deze soorten zijn goed vertegenwoordigd 
in het Mokslootgebied.
Ook moerasmossen komen veel voor. Naast algemene mossen als 
het heldergroene puntmos en gewoon sikkelmos, kunnen ook 
goudsikkelmos, hartbladig puntmos en zeldzaamheden als tenger 
goudmos, wolfsklauwmos, gekruld sikkelmos en schorpioenmos 
van de partij zijn.
Zonder maaibeheer of beweiding is de levensduur van duinmoeras 
doorgaans beperkt. Op den duur slaan er meestal grauwe wilgen op. 
Hierdoor is in de laatste halve eeuw in heel veel natte valleien, zowel 
op Texel als elders in het Nederlandse duingebied, een groot deel 
van de duinmoerasvegetaties verdwenen. De natte duinstruwelen 
zijn op hun beurt ook waardevol, o.a. door een mooie begroeiing 
van epifytische mossen en korstmossen en een eigen vogelbevol-
king met veel blauwborsten. Maar vanuit een oogpunt van biodiver-
siteit zijn duinmoerassen zeer de moeite waard, ook al vergt het 
behoud een grote inspanning van de beheerder.

Natte duinvallei
Valleien die alleen in de winter een paar maanden onder water staan 
maar elke zomer volledig droogvallen noemen we natte duinval-
leien. Kenmerkend is dat er het hele jaar door grondwater voor de 
plantengroei beschikbaar is. Wanneer vochtige valleien een min of 
meer kalkrijke bodem hebben, zijn er de opvallende bloemen van 
jonge valleien te vinden: parnassia, rond wintergroen, diverse or-
chideeën als moeraswespenorchis en vleeskleurige orchis. En meer 
ingetogen: groenknolorchis en slanke gentiaan. Een hele reeks 
mossen en levermossen voelt zich hier thuis, waaronder goudsik-
kelmos, sterregoudmos, veenknikmos en gekroesde pellia. Ook als 
de bodem al tot aanzienlijke diepte ontkalkt is, kunnen er evengoed 
nog kalkminnende soorten optreden, door toestroom van kalkrijk 
grondwater. Deze situatie doet zich voor in tamelijk veel valleien in 
de zuidhoek van Texel. Zo bleek uit onderzoek dat in het Grote Vlak 

het zand tot een diepte van meer dan één meter volledig ontkalkt 
was, maar dat het kalkhoudende grondwater er voor zorgde dat er 
toch kalkminnende planten konden groeien. In dergelijke valleien 
kunnen nog altijd vleeskleurige orchis, armbloemige waterbies, 
knopbies en zeegroene zegge gevonden worden, ondanks het feit 
dat sommige van deze valleien al meer dan 200 jaar oud zijn. Voor-
beelden zijn het Kapevlak, dat vermoedelijk in de 17e eeuw is ont-
staan, en de Bollekamer, die nog ouder is.
Als in oudere valleien zowel de bodem als het grondwater weinig of 
geen kalk meer kunnen leveren, verzuurt de bodem en verandert de 
plantengroei ingrijpend van karakter. Soorten als dophei, pijpen-
strootje, veenpluis, veelstengelige waterbies, knolrus, ronde en 
kleine zonnedauw, klokjesgentiaan en heidekartelblad zijn alleen 
in deze valleien te vinden. Hetzelfde geldt voor veenmossen, die de 
laatste decennia duidelijk toenemen in oppervlakte, en diverse 
kleine levermosjes als goudkorrelmos en lichtrandmos.

Net als bij het duinmoeras, hangt ook in de natte duinvallei heel 
veel af van het terreinbeheer. Vindt er nauwelijks beheer plaats, dan 
gaan de echte ‘doordouwers’ als kruipwilg, pijpenstrootje en duin-
riet de vegetatie steeds meer overheersen en verdwijnen de kieskeu-
riger soorten. Bij beweiden, maaien, periodiek plaggen of choppe-
ren (waarbij de vegetatie plus de bovenste humuslaag wordt 
verwijderd) blijft de vegetatie kort en min of meer open en krijgen, 
naast alle mossen en bloemplanten die we eerder noemden, ook 
planten als dwergbloem, dwergvlas, late zegge en blauwe zegge een 
kans. Texel is in ons land een bolwerk voor teer guichelheil dat 
plaatselijk een roze waas vormt in duinvalleien.
Een speciaal geval vormen natte duinvalleien die nog bereikbaar 
zijn voor zeewater, dat tijdens winterse stormvloeden binnen-
stroomt. Zulke valleien vinden we op de Hors en in de randgebie-
den van de Sluftervlakte. Op dergelijke plekken is een mengeling 
van kwelderplanten als zilte rus, Engels gras en melkkruid met 
gangbare duinvalleiplanten als knopbies, late zegge, vleeskleurige 
orchis, groenknolorchis en parnassia te vinden. Pioniers van jonge 
duinvalleien als strandduizendguldenkruid en sierlijke vetmuur 
kunnen in de randen van deze brakke valleien min of meer perma-
nent voorkomen. Door periodieke overspoeling met zeewater blijft 
het kalkgehalte op peil, ook als het terrein veroudert. Ook hier is 
het voor het voortbestaan van meer soortenrijke vegetaties van 
belang dat er gemaaid of beweid wordt. Gebeurt dit niet, dan gaan 
soorten als riet, duinriet en vooral zeerus op den duur sterk over-
heersen.

Vogels van natte valleien en plassen 
Duinplassen en duinmoerassen zijn aantrekkelijk voor veel vogel-
soorten, niet alleen als broedplaats, maar ook als foerageer- en 
rustgebied. In het open water foerageren fuutachtigen als dodaars 
en fuut en duikeenden als de kuifeend en de tafeleend. De meer-
koet is een gewone verschijning. In wat ondieper en eventueel wat 
meer begroeid water komen grondeleenden voor. Dit zijn eenden 
die, in tegenstelling tot de duikeenden, niet onderduiken om voed-
sel te zoeken, maar hun voedsel aan het wateroppervlak zoeken en 
hun kop hoogstens een klein stukje onder water steken (en dan 
‘grondelen’): wilde eend, krakeend, slobeend en zomertaling. Ook 
moerasvogels als lepelaar, blauwe reiger, roerdomp, bruine kieken-
dief, waterral, kleine karekiet en baardmannetje zijn in natte val-

leien op de zuidpunt en in het Muijgebied te vinden (meer over de 
lepelaar op pag. 86 en over kiekendieven op pag. 82 en 123). Waar 
niet alleen riet en zeggen maar ook struiken en ruigte staan, komt 
in toenemende mate de in april en begin mei heel opvallende 
blauwborst voor, net als de rietgors en de rietzanger.
In de trektijd en de winter leven in de valleien ook allerlei doortrek-
kers en overwinteraars. Dat varieert van roofvogels als blauwe kie-
kendief en sperwer tot watervogels als brilduiker, wintertaling, 
smient en pijlstaart. Ook vele zangvogels als koperwiek, zanglijster, 
kool- en pimpelmees zijn in de trektijd en de winter hier te vinden. 
Alleen bij sterke vorst wordt het stil in het vochtige duin.

globale eigendomsgrens Staatsbosbeheer

vochtige vegetatie

blauwborst

Voorkomen van het teer guichelheil 
per vierkante kilometer in 1992 en 
2012. In de 20 jaar waarin er op  
grote schaal natuurherstel 
(herstel waterpeil, afplaggen, 
chopperen etc.) heeft plaats-
gevonden vindt ook een 
sprong van 8 naar 25 vakjes 
plaats, d.w.z een toe-
name van meer dan 
200%. 

Teer guichelheil 

1992

2012
vochtige vegetatie 

blauwborst

V.l.n.r. herfstbitterling, parnassia, waterdrieblad, teer guichelheil

Kalkrijke duinvallei nabij de Horsmeertjes met o.a. parnassia en 
moeraswespenorchis; deze vallei wordt gemaaid in de nazomer.
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