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Het Duinpark

Het Duinpark ligt ten zuiden van Ecomare en is eind jaren 70 inge-
richt als voorbeeldgebied voor natuurvoorlichting. Natuurpaden 
met diverse panelen geven een museale sfeer. Om het Duinpark 
heen zijn tuinwallen aangelegd. Door de rust in de avonduren en 
het verbod op honden is het Duinpark een geval apart.

Het Duinpark is ontstaan omdat Staatsbosbeheer een stuk duin 
wilde inrichten met het oog op natuurvoorlichting. Als enige open-
gestelde plek op Texel heeft het Duinpark een hondenverbod. Dit is 
later mede gemotiveerd met ‘mogelijk overdracht van ziektes van 
honden naar zeehonden’. Achter de naam ‘Duinpark’ zit enige iro-
nie verborgen. Jac.P. Thijsse, voorvechter van grote natuurgebieden 
op Texel, sprak ook van een duinpark, maar daaronder verstond hij 
de hele kust van Rottum tot Zeeuws Vlaanderen.

Vanaf 1969 stond aan de rand van het Alloo deze bescheiden ‘projectieschuur’, 
de eerste voorloper van Ecomare. Op de achtergrond de na de oorlog herbouw-
de boerderij Uit en Thuis.

De oude laagtes
Vanaf het hoge duin net ten zuiden van Ecomare is het gebied goed 
te overzien (zie kaartje op pag. 124). Aan de noordzijde bassins voor 
zeezoogdieren en een druk terras, aan de zuidzijde op de voorgrond 
een heiderijke, stille maar ook deels vergraste vallei, de Kattenvallei. 
Een naam met ‘kat’ verwijst naar het verwilderde huisdier maar el-
ders in ons land is het een verwijzing naar de slechte kwaliteit van 
het land. In laaggelegen stukjes met enige dopheide verschenen, na 
proefnemingen met afplaggen, kleine zonnedauw en veelstengelige 
waterbies: typische soorten van het oudere, van oorsprong middel-
eeuwse duin. Aan de rand van een poel dook de eerder van Texel 
verdwenen moeraswolfsklauw weer op. Ook het op Texel zeer zeld-
zame heidekartelblad is in het Duinpark nog aanwezig.
Een oud element aan de oostzijde vlak bij de weg is het Zandnoltje. 
Ooit een duin dat voor zandwinning is weggegraven. Nu resteert een 
door berken omzoomd moerasje met veenmos, wateraardbei en 
lepeltjesheide (de cranberry). Tijdelijk stond hier de landelijk zeer 
zeldzame moerassmele.
De invloed van de mens is terug te zien in de vele rode bosmieren die 
hier per ongeluk door het Texels Museum – destijds verscholen in de 
bossen – zijn geïntroduceerd, na eerst als ’voorbeeldmieren’ binnen 
te zijn geëxposeerd. In de nazomer benutten zandbijen de vele paad-
jes om er holletjes in te graven; ze lijken zich niets van de passanten 
aan te trekken.

Richting zee
De droge duingraslanden aan de westkant van het gebied zijn heel 
fleurig met veel muizenoortje. Richting zee, waar het kalkgehalte 
toeneemt, staan fakkelgras, wat vleugeltjesbloem en driedistel, in 
kruipwilgstruwelen soms ook rondbladig en klein wintergroen. 
Plaatselijk staat er veel bosaardbei. In kleine vochtige laagtes staan 
plantjes als waternavel en moerasrolklaver. Koninginnekruid trekt, 
samen met de ruim aanwezige kale jonker, veel vlinders aan. In een 
valleitje genaamd het Rietvlak staat een bescheiden wilgenbosje, 
want de successie van riet naar bos schrijdt voort. Andere vochtige 
elementen zijn een berkenbosje en een natte kom met enige gali-
gaan, ook hier een overblijfsel uit de tijd dat het grondwater veel 
hoger stond.
Een duinroosjesvlakte in het middendeel kleurt in november paars-
rood. Tot de eerste vorst aanbreekt staan er ook allerlei soorten 
paddenstoelen: stuifzwammetjes, aardsterren en veelkleurige was-
plaatjes. Vlak bij zee is een brede, lage, rechte zone met helm te zien: 
een zeereep die hier eind vorige eeuw met bulldozers vanaf het 
strand naar binnen is geschoven. Met het huidige dynamische 
zeereepbeheer krijgt het een natuurlijker uiterlijk met stuifplekken 
en een afwisselend reliëf.
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duintuinwal rond 1970  | blauwe kiekendief op jacht 
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Vogels en rust
In het open duin broeden bergeend en wulp. Mede door een rede-
lijke konijnenstand zitten er ook verschillende paartjes tapuiten 
(die nestelen in verlaten konijnenholen). Vanuit het struweel klinkt 
in mei de grasmus bescheiden en de nachtegaal rollend en helder.
De combinatie van bezoekers overdag en afwezigheid van honden 
lijkt de natuur minder schuw te maken. Konijnen blijven bij nade-
ring lang zitten. De blauwe kiekendief (hier maximaal 2 paar) zit net 
als in de Eierlandse Duinen soms nabij de paden. In de lawaaierige 
stormmeeuwenkolonie net achter de zeereep broeden de dieren 
(rond 250 paar) in gezelschap van een enkel paar zilvermeeuwen tot 
op 2 m van het schelpenpad. In het Duinpark en ook in de niet zo 
drukke Bleekersvallei is de dichtheid van scholekster en wulp hoger 
dan in het noordelijker en druk bezochte gebied de Seeting.
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Wulpen op Texel

trendlijn

Terugkeer van moeraswolfsklauw en kleine zonnedauw op een plagplek.

Ondergescheten paneel met de daders erboven.

Wulpen in het open duin  De wulp is bij uitstek de vogel van de open, oudere 
duinen. Al in maart is de welluidende en zeer ver dragende baltsroep te horen, 
vooral waar de nesten liggen: de wat minder begroeide delen, tussen gras of hei 
verscholen. De duinen zijn vooral broedplaats. In juli zijn de meeste wulpen 
met hun jongen uit het duin verdwenen naar de weilanden en het wad, waar ze 
als steltloper met hun lange poten goed uit de voeten kunnen. Ook in de broed-
tijd gaan wulpen vaak voedsel zoeken op landinwaarts gelegen vochtige wei-
landen.
Wulpen zijn uitgesproken verstoringgevoelig. Voor een bezoeker gaan ze snel de 
lucht in, maar of een hoger aantal bezoekers de dieren in bepaalde gebieden de 
das om doet, is niet systematisch onderzocht. Het aantonen van een oorzake-
lijk verband in het veld is altijd lastig. Het padennet in de duinen verandert niet 
sterk, maar over aantallen en gedrag van bezoekers (en bijv. loslopende hon-
den) in relatie tot de broedvogelstand bestaan geen goede publicaties. 
Begrazing met koeien en paarden doet wulpen mogelijk geen goed. Sinds het 
invoeren van begrazing in de Bollekamer halveerde de stand van de wulp, 
terwijl in een aangrenzend onbegraasd gebied de aantallen ruwweg constant 
bleven. Maar in een periode van 10 à 20 jaar verandert ook het landschap zelf, 
het beheer en in dit geval zeker de predatiedruk. De havik is in deze periode in 
het open duin komen jagen. Waar open duin verandert in struweel, vermindert 
eveneens het aantal plaatsen waar een wulp zich veilig voelt. Wulpen zien een 
potentiële verstoorder liefst van verre aankomen.
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