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kennemerland orchideeën van kennemerland

Eierlandse Duinen
●

Vier eeuwen geleden vormden de Eierlandse Duinen de kern van
het eiland Eierland, dat door een strandvlakte van Texel gescheiden
was. De naam komt van de vele eieren van kustvogels die er geraapt
werden. Door de aanleg van de Zanddijk in 1630 werd Eierland met
Texel verbonden en via een slag langs de Zanddijk bereikbaar. Toch
zou het nog heel lang een afgelegen oord blijven, waar alleen een
kastelein met zijn gezin en personeel verblijf hield. Dat veranderde
pas nadat het Buitenveld, de kwelder ten oosten van de Zanddijk,
ingepolderd werd tot Polder Eierland.
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” voormalige eiland
Eierland, de ‘Noordkaap’
voor vogelspotters

” f raai ontwikkelde noordhellingen met bijzondere
mossen, maanvarens en
rozenkransje

“De prachtige Driedistel, Carlina vulgaris L., is op Texel, vooral in de Eierlandsche duinen in schoone exemplaren te vinden.”

Paal 32

(F. Holkema, 1870)

*

Ruyge duynen

Eierland is goed te vergelijken met Huisduinen bij Den Helder. Beide
voormalige eilanden verloren in de afgelopen eeuwen door kustafslag grote delen van hun noordelijke duingebied. Tot voor de oorlog
lag er ten westen van de vuurtoren van Eierland nog een grote, vochtige duinvallei. Deze is volledig verdwenen. Kort na de oorlog was
de kustafslag al zo ver gevorderd dat ook de vuurtoren en de nabijgelegen dienstwoningen bedreigd werden. De afslag deed zich niet
alleen aan de Noordzeekant voor. Ook aan de noordoostkust ging
veel land verloren, zowel duinen als het 16 ha grote poldertje de
Volharding (what’s in a name), dat in 1926 moest worden verlaten.
Om het tij te keren is rond de uiterste noordpunt van Texel een verdediging van steen en asfalt aangelegd, het Bolwerk Eierland. Hiermee is in 1948 begonnen, in 1957 is de glooiing rond de vuurtoren
aangelegd.
In 1995 is, min of meer bij wijze van experiment, bij paal 28,5 een
lange strekdam aangelegd, een poging om de bedreiging van de
noordpunt tegen te gaan. Deze 850 meter lange dam had meer effect
dan de ontwerpers ooit verwacht hadden. Er is minder zandsuppletie nodig, zowel ten noorden als ten zuiden van de Eierlandse Dam
vond sterke aanzanding plaats en ontstond een uitgestrekt strand.
Tot op heden heeft dat positieve effecten, ook in de prachtige begroeiing van de duintjes benoorden de Robbenjager waar zeewinde
welig tiert tussen het schermhavikskruid, dankzij instuivend zand.
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weid. Begin jaren 80 kwamen er opnieuw schapen, van duinboer
Frans Koorn. Dit was in hoofdzaak winterbeweiding, ’s zomers liepen
de schapen in de Sluftervlakte. Schapen doen ’s zomers in droog duin
snel meer kwaad dan goed want het zijn uitgesproken bloemenvreters. Winterbegrazing met schapen is echter prima.
De droge duinen zijn nu zeer bloemrijk: veel kleurige soorten als
duinviooltje, vleugeltjesbloem, kleine leeuwentand, kandelaartje en
duinpaardenbloem zijn massaal aanwezig. Ook zeldzamere planten
als het rozenkransje en het maanvarentje komen voor. Een deel van
deze soorten groeit vooral op de vele steile, min of meer kalkhoudende noordhellingen in het gebied. Die vertonen hier vaak een
terrasachtige structuur die het gevolg is van de jarenlange schapenbeweiding. Omdat de dieren voortdurend over dezelfde paadjes
langs de helling liepen te grazen, ontstonden vlakke stukken, terwijl
het resterende duin min of meer steil bleef. Vooral op deze steilkantjes zijn bijzondere mossen te vinden, zoals flesjesroestmos, bossig

kronkelsteeltje en op kalkrijke plekken oranjesteeltje en getand
knikmos. Ook de noordelijke duinen van het Sluftergebied, die van
oorsprong bij het oude Eierland horen en een identieke gebruiksgeschiedenis hebben, vertonen deze terrassen. De terrassen zijn nog
steeds zichtbaar, ook al is de schapenbeweiding in 2009 beëindigd
(ook in de Slufter).
Zowel in droog duingrasland als in dwergstruweel van dauwbraam
of kruipwilg staat de tweejarige driedistel. In het eerste groeiseizoen ontstaat na kieming een scherp getekend rozet met smalle
blaadjes in de winter, in de tweede zomer een fraaie bloei met als
het meezit drie bloemen (vaak meer) en tenslotte in de volgende
winter een opvallend silhouet van de afgestorven plant. Over de
driedistels hier was Holkema in 1870 erg enthousiast, 140 jaar later
kunnen wij dat nog steeds zijn.
Een echte bijzonderheid van de droge duinen aan de noordkant van
de Eierlandse Duinen is het glad biggenkruid. Deze Rode Lijstsoort

Oude Krimbos

Het hoge, droge duin
Een groot deel van de Eierlandse Duinen bestaat uit hoge, grillig
gevormde duinen. Min of meer rechte stuifdijken, zoals je ze elders
op Texel vindt, zijn er niet meer te zien. Wat er eerder aan zanddijken
tussen de duinen werd aangelegd is opgenomen in het grote geheel
(zie pag. 134 over de vorming van de noordelijke kust). Het hoogste
punt is de Lemoensberg, met 22 m een van de hoogste duinen van
het eiland.
Het noordelijk deel van het gebied werd na de oorlog lang niet be-

ca. 1854

ca. 1905

Luchtfoto uit 2009, waarop de kustaangroei door de strekdam goed zichtbaar is. Op de voorgrond, donkergroen, de Mandenvalleien. Rechts nabij de vuurtoren
de heldergroene Landjes van Sebastopol, erachter de Vliehors en Vlieland.
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was vroeger in Nederland op de zandgronden vooral bekend van de
randen van akkerland, maar is daar inmiddels sterk achteruit gegaan. Zoals veel oude akkerplanten heeft ze sterk geleden onder
intensivering van de landbouw en herbiciden. Op Texel staat het
glad biggenkruid in een natuurlijke vegetatie, namelijk droog duingrasland met schapengras. Deze soort staat ook op enkele plekken
in de omgeving van Loodsmansduin, in droog, kort gegraasd duingrasland. De soort valt het meest op tijdens zonnige ochtenduren,
als de kleine, gele bloempjes geopend zijn.

Glad biggenkruid
Een ander opvallend verschijnsel in deze duinen is, dat er maar heel
weinig hei groeit. Holkema trof helemaal geen hei aan. Nu is op
enkele plekken een veldje kraaiheide te vinden en aan de noordkant,
nabij Sebastopol, liggen enkele struikheiveldjes. Ook dophei komt
slechts zeer lokaal voor. Dit suggereert dat een groot deel van het
terrein (nog) niet kalkarm genoeg is voor heide. Ook kenmerkende
mossen van vochtige, zure valleien zoals veenmossen of rood viltmos, die op het oude Texel wel voorkomen, ontbreken hier volledig
(zie de kaartjes op pag. 51). Deze voorbeelden laten zien dat een
gebied niet alleen gekenmerkt wordt door wat er aanwezig is, maar
ook door wat ontbreekt.
De Mandenvalleien
In het westelijk deel van de Eierlandse Duinen liggen de Grote en de
Kleine Mandenvallei. Door de kustafslag en de daarmee gepaard
gaande verlaging van het grondwaterpeil zijn deze ooit zeer vochtige
valleien in de naoorlogse jaren sterk uitgedroogd. In 1985 zijn ze
door Rijkswaterstaat uitgegraven, waarbij het vrijgekomen zand is
gebruikt om de door afslag aangetaste zeereep te verstevigen. Dat
was destijds een volstrekt nieuwe aanpak. Tot dan toe was het beleid
bij kustafslag meestal om met grote machines zand landinwaarts te
schuiven en zo een nieuwe zeereep aan te leggen. Hier werd andersom gewerkt waarbij ‘en passant’ de valleien opnieuw nat werden. De
woorden had men er toen nog niet voor, maar nu heet dat: ‘werk
met werk maken’ of een ‘win-winsituatie’. Al snel verschenen bekende pioniers als strandduizendguldenkruid, sierlijke vetmuur,
waterpunge en zelfs oeverkruid. Ook is er veel knopbies gekiemd.
Inmiddels komen op de glooiende valleiranden ook gevlekte rietorchis, moeraskartelblad, verfbrem, stijve ogentroost en geelhartje
voor, en hogerop wat dophei. Een palet aan soorten van zwakzure
tot licht basische, vochtige bodems.
Door de aanleg van de strekdam en de verbreding van het strand,
steeg het grondwater en zijn de Mandenvalleien intussen nog natter
geworden. Met name de Grote Mandenvallei heeft hierdoor een
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moerassig karakter gekregen, met plasjes waarin kranswieren en
smalbladige fonteinkruiden groeien. Ook is er sprake van toenemende rietgroei en jaarlijkse broedgevallen van bruine kiekendieven en grondeleenden als wilde eend en slobeend.
Vogels
Tot de vernatting van de Mandenvallei kwamen in de Eierlandse
Duinen eigenlijk alleen broedvogelsoorten van droge duinen voor.
Scholeksters, wulpen, zilvermeeuwen, kleine mantelmeeuwen,
graspiepers, tapuiten en roodborsttapuiten. De meest bijzondere
soort was een tijdlang de eidereend, die vanaf het naburige Vlieland
in de Eierlandse Duinen als nieuwe Texelse broedvogel verscheen,
maar later vooral in de Slufter te vinden was en daar nog steeds
broedt. Een andere soort waarvoor het gebied een tijd lang een bolwerk was, is de velduil. In de jaren 70 kwamen er soms wel 6 paren
tot broeden, nu is er nog een enkel paar en niet eens elk jaar.

Konijnen en hazen Het konijn was eeuwenlang heel algemeen op Texel, totdat
in 1955 in het zuidelijke duingebied myxomatose als nieuwe ziekte op het eiland
verscheen. In korte tijd werd de populatie grotendeels uitgeroeid. Na enkele
jaren herstelde de stand zich weer enigszins, ook al kwam de ziekte nog regelmatig terug. In de jaren 70 zaten er weer duizenden konijnen in het hele duingebied. De jagers hadden hun handen vol aan het korthouden van de stand, i.v.m.
schade aan helmaanplant, verpachte graslanden in de duinen en boerenland in
de binnenduinrand. In de Muy en de Slufter schoten medewerkers van Staatsbosbeheer in die jaren in één winter zo’n 3000 konijnen. Stropers pikten ook
hun graantje mee, zelfs vanuit Egmond kwamen ze naar het eiland om honderden strikken langs rasters te hangen. In 1993 werd de nieuwe virusziekte VHS
waargenomen, wederom in het duingebied bij Den Hoorn. Hoewel deze ziekte er
veel minder dramatisch uitziet, was het effect op termijn veel ingrijpender dan
dat van myxomatose. Waar eerst duizenden konijnen zaten, veranderde dat in
honderden of, vaker, in tientallen. Plaatselijk verdween het konijn vrijwel
volledig, zoals in de Bollekamer en het Duinpark. Pas de laatste jaren is er lokaal
sprake van een behoorlijk herstel, maar de aantallen zijn nog altijd slechts een
fractie van die uit de jaren 70.
Hazen leefden in het duin meestal alleen in de Mokbaai en het Sluftergebied en
in de binnenduinrand, en niet in het midden- of buitenduin. Maar zowel na de
komst van myxomatose als van VHS rukten na enkele jaren de hazen op. In 1998
hadden ze zich al weten uit te breiden tot aan de zeereep en zelfs tot in de jonge
biestarwegrasduintjes op de Hors.

De Robbenjager
Het meest noordelijke gebied van het Nationaal Park Duinen van
Texel kent een particuliere beheerder, Jaap Groen van camping de
Robbenjager. Op de plek waar het aloude Eierlandse Huis verdween en ook een boerderij met die naam in 1945 sneuvelde, liggen behalve de kampeerfaciliteit sinds 2002 ook een meertje,
duintjes met bloemrijke oevers en wat voormalig cultuurland.
Daaronder het Landje van Daan, genoemd naar de vroegere boer
en vuurtorenwachter. De noordrand van Texel is rafelig en rommelig, zoals vele eilanden dat kennen: hier en daar duinlandjes en
wat huizen die vaak geen lang leven zijn beschoren. Hier hoort
men geluid van veel vogels en fluisterende mannen met lange
lenzen die onder de net gearriveerde vogels uit alle windstreken
de meest zeldzame soorten spotten
Voor de oorlog pachtte Marten Boon de Robbenjager voor 10 cent
per vierkante meter per jaar. Na de oorlog was het gebied volledig
kaal en open. Een vliegden uit 1937 naast een even oude vloedpaal
geldt hier als oude boom. Op de plek tegenover het huidige receptiegebouw stond eeuwenlang het Eierlandse Huis. Aan deze herberg
en zijn kastelein die jaarlijks duizenden konijnen ving en grote hoeveelheden eieren raapte, herinnert geen zichtbaar spoor. Er staan
wat lage boompjes op deze in vergetelheid geraakte historische
plek. Ook de camping zelf is beplant, dat was verplicht volgens de
oude Kampeerwet.
Het bijzondere van het gebied is dat het buitendijks land is, gelegen
buiten de Dijkring. Het heeft een eigen bedijking, deels ook zelf
aangelegd. Maar probleem hier is vooral het vele zoete water dat
ondergronds vanuit het duin toestroomt en de camping in de winter blank kan zetten. Om dit op te lossen (en het schone water voor
iets moois te gebruiken) is een meertje gemaakt inclusief een eigen
watermolen die de camping droog maalt. In het meertje leven nu
ruisvoorn en rietvoorn en een koor van groene kikkers klinkt van
voorjaar tot zomer. De Texelse slakkenkenner Johan Reydon trof er

in juli 2011 de oorvormige poelslak aan, een lang niet algemene
Nederlandse soort die nog ontbrak op Texel. Deze soort is recent, bewust of onbewust, aangevoerd, mogelijk met
waterlelies en andere vijverplanten. De eerste melding kwam
van een waterpartij van de Texelse Golfbaan, augustus 2010. (Zie
foto op pag. 67)
Om het meertje heen ligt een
strook hooiland met rietorchis,
rode ogentroost en aan de oostBijenorchis
zijde ook veel addertong, het
kleine varentje van natte duinvalleien. In het droge talud van een duinhelling werd rond 2007 een
bijenorchis gevonden, de eerste in het Nationaal Park, een zuidelijke soort die zich al jaren noordwaarts uitbreidt.
Uithijgen
Alle vogels van de kust strijken hier vroeg of laat neer want op najaarstrek moeten ze eerst langs 7,5 km Vliehors, dan een kilometers
breed zeegat over en dan zijn er eindelijk die eerste bosjes om even
te rusten. Geen wonder dat juist hier 220 soorten vogels zijn gezien.
Zeldzaamheden als dwerguil en roodstuitzwaluw lokken vele kijkers. Oost en west, noord en zuid, alles lijkt elkaar hier te ontmoeten. Amerikaanse smient en wintertaling, Siberische boompieper en
tjiftjaf, ook Iberische tjiftjaf, Noordse boszanger, Pontische meeuw,
Aziatische goudplevier en Aziatische tapuit. De beheerder van de
Robbenjager heeft het weiland onder de vuurtoren (5,5 ha) speciaal
voor de vogels gehuurd van Staatsbosbeheer. Ruimte lokt vogels.
Vogels lokken gasten. Al die overkanters zijn hier zeer geliefd.

Ogenschijnlijk gezonde konijnen sterven plotseling aan de ziekte VHS. Een
van de eerste slachtoffers, 1993.
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Dwaalgasten op Texel: v.l.n.r. Aziatische roodborsttapuit; bonte tapuit; kleine klapekster; Siberische boompieper
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