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Het Alloo

Het Alloo is een laaggelegen gebied langs de binnenduinrand ten 
zuiden van De Koog tegenover boerderij Uit en Thuis. Het is moge-
lijk een restant van een zeegat. Door afplaggen en verschralingsbe-
heer probeert Staatsbosbeheer hier de vroegere glorie van de Texel-
se mientgronden te herstellen.

Het woord ‘Alloo’ is mogelijk een verbastering van Halig Oogh, Half 
Eiland. Eeuwenlang was het een moerassig gebied met een duin-
meer in het laagste deel van de Kogermient (zie kaartje op pag. 124). 
Eind 19e eeuw is een afwateringssloot door het gebied gegraven, 
waardoor het meer aanzienlijk kleiner werd. Het grootste deel van 
het terrein is toen ontgonnen tot grasland. Het restant van het duin-
meertje is in de vorige eeuw geleidelijk dicht gegroeid tot een moe-
rasje met o.a. waterdrieblad en snavelzegge. Duinboer Abraham 
Koorn, de laatste pachter van het Alloo, beheerde de ook vroeger al 
bloemrijke graslanden nooit erg intensief. Maar toen de pacht van 
de graslanden eenmaal was beëindigd, vanaf 1983, ontstond door 
stoppen van bemesting en starten met jaarlijks hooien en naweiden 
(met schapen, later met fjordenpaarden) al snel een schraal en voch-
tig grasland met veel gevlekte orchis, stijve ogentroost en kleine 
ratelaar. De gevlekte orchis groeit er bij duizenden. Op de meeste 
andere plaatsen in de Texelse duinen waar de gevlekte orchis staat, 
groeien doorgaans meerdere orchideeënsoorten, bijv. de brede 
orchis, harlekijn of rietorchis, maar hier is het opvallend genoeg de 
enige soort. In de graslanden broeden jaarlijks kievit, grutto en ture-
luur. Bijzonder was dat er jarenlang een kleine kolonie stormmeeu-
wen in het vlakke terrein aan de westrand van het gebied te vinden 
was. Gewoonlijk broeden deze meeuwen in reliëfrijke duinen, voor-
al in de zeereep, bijvoorbeeld in het Duinpark. 

Duinrellen en plagplekken
In 2000 is in het gebied een deelproject van het Masterplan Water 
voor Texel uitgevoerd. Het doel was om zoet water langer vast te hou-
den op het eiland. Daarbij zijn sloten en greppels herschapen in 
ondiepe duinrellen met glooiende oevers. Ook is een deel van het 
verlande meertje weer uitgegraven. Langs de rel verschenen spoedig 
kenmerkende soorten als klein bronkruid en het zeer zeldzame lever-
mosje zwart hauwmos. Dit zijn uitgesproken pioniers, die alleen op 
min of meer kale plekken kunnen groeien. Daarvoor is enige vertrap-
ping van de oevers door de ’s winters aanwezige paarden nodig, want 
deze zeldzame plantjes groeien alleen op open bodem.

In enkele van de kleine zijrellen komt duizendknoopfonteinkruid 
voor, een soort die dikwijls in slootjes en rellen aan de Texelse bin-
nenduinrand te vinden is en een aanwijzing geeft voor wat meer 
mineraalrijk grondwater. Deze soort staat ook geregeld in ondiepe, 
min of meer beschutte duinplasjes.
Zo nu en dan zijn op enkele plekken in het grasland plaggen gesto-
ken, die nodig waren voor het onderhoud van de duintuinwal rond 
het Duinpark. Op deze plagplekken verscheen niet alleen teer gui-
chelheil massaal, maar ook soorten als struikhei, dophei, kraaihei-
de, trekrus, tormentil en koningsvaren, die in het grasland tot dan 
toe volledig of nagenoeg ontbraken. 
Teer guichelheil staat in het Alloo op plekken die ook ’s winters niet 
onder water komen. Daardoor komt dit vorstgevoelige plantje, dat 
in strenge winters alleen ondergedoken of onder een dik pak 
sneeuw kan overleven, er in wisselende mate voor. Na enkele zachte 
winters en vooral op vrij recent afgeplagde plekken kan het massaal 
voorkomen. Maar na een strenge, late winter met weinig of geen 
sneeuw zoals in 2012, kan het plaatselijk totaal verdwenen zijn.
Op een andere, nattere plagplek die tijdens het project in 2000 is 
gemaakt, verschenen o.a. late zegge, veelstengelige waterbies en 
armbloemige waterbies. De combinatie van deze twee minder alge-
mene waterbiezen is heel bijzonder: de eerste is vooral in kalkarm 
milieu te vinden, de tweede is juist kenmerkend voor min of meer 
basische plekken. Ze sluiten elkaar dus grotendeels uit, maar lokaal 
is precies het juiste overgangsmilieu aanwezig waarin ze allebei een 
plekje kunnen vinden. Vanwege deze goede resultaten is er in 2010 
nog 1,5 ha op diverse stukken van het grasland geplagd. 

V.l.n.r.: gevlekte orchis, heel soms ook wit
 | plaggen en herstel van tuinwallen in 2010
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verleden

In het Rijksherbarium in Leiden zijn Texel-
se exemplaren van de nu van Texel verdwe-
nen tweehuizige zegge (Carex dioica) te 
vinden. Etiket uit 1869 met handschrift van 
Franciscus Holkema die bij het Alloo sa-
men met Samuel Huizinga ook blonde 
zegge verzamelde.

Schilderij van Blok van der Velden van boerderij Uit en Thuis en het Alloo, 
ongeveer vanuit hetzelfde gezichtspunt als de foto op pag. 126.

In juni bloeien duizenden gevlekte orchissen.

Aanzicht vanuit het westen, augustus 2012. Op de voorgrond de Seeting, in het Alloo rond het meertje zijn gehooide graslanden te zien, rechts een geplagd deel.

●

Zuinig met de Texelse zaadbank  In het Alloo en op vele andere locaties, zoals de Ploege-
landen en het Mokslootgebied, bleek dat het succes van een plagproject mede bepaald 
wordt door de nog in de bodem aanwezige zaden, de ‘zaadbank’. Sommige soorten bou-
wen een zaadbank op van zaden die vele jaren, soms zelfs eeuwen, hun kiemkracht kun-
nen behouden. Daarbij gaat het om vele zeggensoorten zoals late, blauwe en zeegroene 
zegge, en russen zoals greppelrus, knolrus en zomprus. Ook zeldzamere planten als water-
punge, ronde en kleine zonnedauw, klokjesgentiaan, teer guichelheil, ongelijkbladig en 
weegbreefonteinkruid hebben zo’n blijvende, zgn. persistente zaadbank. Door de zode 
bijna helemaal af te plaggen en het onderste laagje, met daarin veel zaden, te laten zit-
ten, kunnen deze sluimerende zaden ontkiemen. Op zo’n manier kan met goed beheer het 
‘zaadkapitaal’ dat in de grond zit aangeboord worden. Bij te diep plaggen gaat de zaad-
bank verloren.
Andere soorten, zoals heidekartelblad, hebben slechts kortlevende zaden. Deze planten 
kunnen alleen op een plagplek verschijnen als hun zaad eerst van elders aangevoerd 
wordt, hetzij door de wind, hetzij door dieren. Daarbij hebben soorten met stoffijn en dus 
heel licht zaad, dat makkelijk door de wind verspreid wordt, het voordeel. Voorbeelden 
zijn alle orchideeën, parnassia en wintergroensoorten. Soorten met zwaardere zaden zijn 
vooral op dier en mens (schoeisel, werktuigen) aangewezen. In andere gevallen kan ook 
stromend of  stijgend water in duinvalleien een handje helpen bij de verspreiding. Een 
voorbeeld hiervan is de late zegge, ook bekend als duindwergzegge, waarvan in de herfst 
vaak ‘vloedmerken’ van de gele zaden aan de randen van natte valleien te vinden zijn.
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