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De duinen van Texel bieden overal natuur in grote variatie: stui-
vend zand, duinen met helmgras, hier en daar bosjes in valleien, 
duingrasland, heidevelden, hellingen vol duinrozen en diepe, 
soms afgelegen, moerassen die in de winter nauwelijks door-
waadbaar zijn. En veel natuur in verandering, zowel van seizoen 
tot seizoen als over langere perioden: duinen worden hoger en 
lager, valleien zijn soms droger, dan weer natter, hier en daar 
ontstaat spontaan struweel van duindoorn, vlier of wilg. Al dui-
zend jaar bouwen wind, zand, regen en vegetatie, samen met de 
altijd aanwezige mens, het Texelse duin. Aan de zuidpunt ont-
staan nieuwe duinen, maar de zee nam in de vorige eeuw ook 
grote delen van het westelijke duin weg. Waar zout de boventoon 
voert, liggen kwelders en ontbreken houtige gewassen. Vogels 
zorgen voor aanvoer van zaden, die weer kiemen. Konijnen en 
sprinkhanen en lokaal door de beheerders ingezet vee houden 
delen van de duinen kort en open.

Doordat een duingebied zich vaak grillig ontwikkelt, zijn plaatselijk 
verschillen zichtbaar: beschut en onbeschut, vochtig en droog, 
schaduwrijk en zonnig, kalkrijk en kalkarm zand. Daardoor ont-
staat een gevarieerde plantengroei. Dieren benutten die planten-
groei, soms heel specifiek één soort, voor voedsel of voor dekking.
Maar variatie ontstaat op nog meer  manieren. Zo kan er op een 
zuidhelling in een droge zomer een stuifkuil ontstaan, bijvoor-
beeld omdat de schaarse planten kapot getrapt zijn door mensen 
of vee. De wind blaast het losse zand weg, de randen van de kuil 
brokkelen af. Zo ontstaat een duinpan die steeds groter wordt door 
de schurende werking van de wind. Er omheen ontstaan randen 
stuifzand van soms meters dik, die het duin rond de kuil ophogen. 
Het uitstuiven gaat door totdat de bodem van de kuil het grondwa-
ter bereikt. Nat zand kan niet stuiven, en na verloop van tijd groeit 
de kuil weer dicht met planten. In het eerste jaar kleine pioniers, 
later orchideeën, nog wat later ook struikjes.

Het plantendek als mozaïek
Verschillende duinmilieus hebben verschillende vegetaties. In de 
vervolghoofdstukken zullen ze worden toegelicht, inclusief de be-
langrijkste dieren. In grote lijnen zijn binnen het kustlandschap te 
onderscheiden: het strand met witte, jonge duinen, dan de droge 
duinen vanaf de zeereep met in de oudere delen vaak hei en ook 
bloemrijke duingraslanden. Een derde  element wordt gevormd 
door de vochtige valleien met duinplassen en verder zijn er bossen 
en kwelders, die het eenvoudigst te herkennen zijn. In vochtige en 
droge duinen komt opgaand struikgewas, struweel, voor met kruip-
wilg, bramen en rozen. 
De leeftijd van de onderscheiden landschappen kan variëren van 
een enkel  jaar (een recent ontstaan stuifduin op de Hors, een pas 
gegraven duinpoel) tot ca 800 jaar (de oudere, oostelijke duinen 
benoorden Den Hoorn en delen van de Westerduinen). De duinen 
van Eierland hebben ook een respectabele leeftijd maar zijn, door 
de vele verstuivingen van de laatste eeuwen, niet zo kalkarm als hun 
leeftijd doet vermoeden. De duinvegetaties zijn een mozaïek met 
een paar duidelijk patronen: de hei, het zout, de vochtige valleien. 
Duinrozen zijn een duidelijk accent in de Westerduinen.
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oorten, bronsmos en heidefranjemos. Met name mossen en korst-
mossen zijn goede indicatoren van de kalkrijkdom, omdat ze hun 
voeding alleen uit het allerbovenste laagje van de bodem kunnen 
betrekken. Op basis van de kalkrijkdom van het zand is het Neder-
lands duingebied in twee delen verdeeld. In het noorden ligt het 
Waddendistrict, dat de Waddeneilanden en de vastelandsduinen tot 
aan Bergen omvat. Al het duin zuidelijk van Bergen wordt gerekend 
tot het ‘Renodunaal district’, waar het zand kalkrijk is.
Het zijn niet altijd de jongste delen van het duin die de meeste kalk 
bevatten. Op Texel is te zien dat bepaalde vrij oude stukken duin, 
bijv. bij De Koog en in de Eierlandse Duinen, meer kalkplanten 
zoals het bitterkruid en bijzondere duinpaardenbloemen herber-
gen dan bijvoorbeeld de jonge duintjes op de Hors, hoewel die am-
per 30 tot 40 jaar oud zijn. Dat heeft te maken met de hoeveelheid 
kalk in het zand bij het ontstaan van een duingebied, het ‘startkapi-
taal’. Dat verschilt nogal van plek tot plek, zelfs in een vrij klein ge-
bied als het eiland Texel, wat weer te maken heeft met de herkomst 
van het zand.

De sleutelrol van kalk
Eén van de dingen die de Texelse duinen bijzonder maakt, is de vrij 
grote variatie aan kalkrijkdom. Delen van het Texelse duin zijn kalk-
houdend, maar er zijn ook flink zure stukken duin te vinden, met 
subtiele overgangen tussen deze beide uitersten. Op bijvoorbeeld  
Voorne (zeer kalkrijk) of op Vlieland en Terschelling (zeer kalkarm) 
is deze variatie veel geringer. Kalk in de vorm van schelpgruis is één 
van de belangrijkste bestanddelen van het zand, van doorslagge-
vende betekenis voor de duinflora. Dat komt doordat het kalkge-
halte de zuurgraad van de bodem bepaalt, waarvoor veel planten-
soorten erg gevoelig zijn. Kalk hoeft maar in kleine hoeveelheden 
aanwezig te zijn om de pH, de zuurgraad, rond of boven het neu-
trale punt, pH 7, te houden. Daarvoor is ca 0,3% kalk al genoeg. Als 
het duin nog jong is, wordt dit overal nog wel gehaald; het jonge 
duinzand op de Waddeneilanden bevat meestal zo’n 0,5 tot 1,5% 
kalk. Maar in de loop der tijd lost een deel van de kalk door de in-
vloed van het licht zure regenwater op en spoelt weg naar diepere 
bodemlagen. De bodem verzuurt, te beginnen in de toplaag, gelei-
delijk tot op steeds grotere diepte. Als dat proces begint, maken 
kalkminnende planten plaats voor kalkmijdende soorten. Voor-
beelden van kalkminnaars zijn kandelaartje en bitterkruid en een 
hele reeks mossen en korstmossen, zoals het oranjesteeltje en het 
duinzwelmos (plakkaten van dit korstmos kunnen in vochtige tij-
den opzwellen tot zwarte kussentjes en in een droge periode weer 
in elkaar schrompelen tot een onooglijk, verfomfaaid zwart korst-
je). Kenmerkende planten van zure duinen zijn de diverse heides-

Kenmerkende vogels en vlinders
Kenmerkende duinvogels op Texel zijn wulp en tapuit, die beide ach-
teruitgaan. In moerassige delen van het duin, zoals de Muy, de 
Horsmeertjes en de Geul, zitten jaarlijks paren van baardmannetje, 
vele blauwborsten, roerdomp en waterral. Ook velduil, blauwe en 
bruine kiekendief zijn broedvogel (zie pag. 82). Meeuwen- en lepe-
laarkolonies krijgen verderop apart aandacht (zie resp. pag. 84 en 
86). Bossen zijn vele jaren na aanplant rijk aan bosvogels. Enkele 
typische bosvogels ontbreken echter, wat mede te maken heeft met 
het simpele feit dat Texel een eiland is (zie verder pag. 74).
Beeldbepalende vlinders die overal in het duin te zien zijn, zijn hei-
vlinder, bruin zandoogje, kleine vos, klein vuurvlindertje, hooi-
beestje en icarusblauwtje. Vele atalanta’s en dagpauwogen zijn er 
ook, ook op doortrek. Landkaartje en gehakkelde aurelia zijn opval-
lend schaars. Bijzonder is, naast de grote parelmoervlinder en de 
kommavlinder, de Texelse populatie van het heideblauwtje, dat 
elders grotendeels uit het duin verdwenen is. Recent arriveerden de 
citroenvlinder, oranjetipje, groentje en eikenpage.

Natuurbeheer: geen wiskunde maar mensenwerk
Hoewel de duinen een zeer natuurlijk landschap zijn, worden ze wel 
degelijk beheerd. Overal in de duinen komen natuurlijke processen 
voor zoals verstuiving en successie (de natuurlijke ontwikkeling van 
de begroeiing van kaal zand tot bos). Toch is het vanwege mense-
lijke invloeden uit het verleden (uitroeien van natuurlijke grazers) 
of het heden (zure regen) soms goed om actief in te grijpen.
Wat een beheerder als Staatsbosbeheer doet of laat, verbiedt of juist 
toestaat, is afhankelijk van mogelijkheden, wensen, visie, onder-
zoek, draagvlak en niet in de laatste plaats: van geld. Beheerders 
maken keuzes: veel beheer is gericht op het vochtig houden van de 
duinen, op jonge stadia in de natuurlijke ontwikkeling en op het 
creëren van rust voor kwetsbare soorten. Struiken, bos en hei brei-
den zich sterk uit, open duinen zijn een schaars landschap, dus 
beheerders doen ook veel om verruiging en verbossing tegen te 
gaan.
De natuur reageert soms sterk op kleine ingrepen: kapt men bij-
voorbeeld een gedeelte van een afgelegen duinstruweel in de Muy 
open, dan gaan juist daar meer lepelaars broeden.

*

Maaiwerk in het Kammosvlakkie bij Den Hoorn, 1992

Mossen laten verschillen in zuurgraad goed zien. Links zuur  en vochtig mi-
lieu, recht basisch en vochtig. 
Zuur milieu, 8 soorten: geoord veenmos, gewimperd veenmos (foto), ge-
woon plakkaatmos, gewoon veenmos, glanzend veenmos, haakveenmos, 
roodviltmos en vensikkelmos. 
Basisch milieu, 12 soorten: gekroesd plakkaatmos, gekruld sikkelmos, ge-
woon diknerfmos, goudsikkelmos, groot vedermos, purper schorpioenmos, 
rood schorpioenmos, sterrengoudmos, tenger goudmos, veenknikmos, 
wolfsklauwmos (foto) en zoddeknikmos.

natte vegetaties
vochtige vegetaties
open en droog duin
noordhellingen met kraaiheide
struikheide
kruipwilg
duinroos
duindoorn, vlier en overige 
droge struwelen
vochtige struwelen en bossen
lage kweldervegetaties
middelhoge kweldervegetaties
middelhoge- tot hoge 
kweldervegetaties
hoge kweldervegetaties
brakke moerasvegetaties
water
verharding en bebouwing

1 soort
2 - 4 soorten
5  of meer

Mossen van zuur, vochtig milieu Mossen van basisch, vochtig milieu
1 - 3 soorten
4 - 6 soorten
7  of meer

Vegetatiekaart van de duinen in beheer bij 
Staatbosbeheer. Zie voor de Hors pag. 100.
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Eilandnatuur
Vooral aan de fauna is te zien dat Texel een eiland is. Van enkele 
soorten die soms ver weg op het vasteland voorkomen is aanneme-
lijk dat ze al op Texel voorkwamen voor het een eiland werd. Het zijn 
geïsoleerde populaties, echo’s uit het verleden. Dit geldt bijvoor-
beeld voor de waterspitsmuis, die onder invloed van de voortgaande 
evolutie zelfs van uiterlijk is veranderd (zie pag. 81).
In een ver ijstijdverleden (toen de Noordzee nog niet bestond) 
maakte de hoge rug van Texel deel uit van het plateau van Drenthe. 
Daardoor deelt Texel enkele soorten met het pleistocene deel van 
Nederland, waaronder een klein loopkevertje van het geslacht Platy-
derus (zie pag. 28). De soortgenoten van een andere loopkeversoort 

op Texel, Agonum lugens, zijn alleen aangetroffen in Winterswijk, 
Bekendelle en Zuid-Limburg. Ook de rijke bijenfauna op Texel met 
o.a. klokjesdikpootbij en Texelse zandbij, is terug te voeren op de 
oude verbinding met Oost-Nederland.
Ook de verbinding met het vasteland door middel van de oude 
Noord-Hollandse strandwal (voor de vorming van het Marsdiep 
rond 1200) heeft sporen nagelaten in flora en fauna van Texel. In de 
duinen van de Huisduinen én van Texel komen weinig mobiele en 
zeldzame soorten voor als kommavlinder, deuklipsatermier en 
verfbrem.

Overkanters en Texelaars
Texel kent een jaarlijkse intocht van nieuwe soorten ‘van de over-
kant’, met name insecten. Deels zijn deze introducties spontaan, 
maar vaak is er een bewuste of onbewuste hand van de mens in het 
spel. Sommige bewoners van Texel hebben de neiging de mensheid 
op het eiland in te delen in ‘Texelaars’ en ‘import’. Ook dieren en 
planten zijn op deze manier in te delen.
Tientallen plantensoorten, enkele soorten mossen, insecten en 
weekdieren en bijna alle soorten zoogdieren zijn ‘overkanters’. 
Soms is het verhaal van de introductie bekend: de dwergmuis arri-
veerde mogelijk in 1956 met stro uit Frankrijk. Verspreiding door 
toeristen gebeurt ook, zoals bij het mosbloempje. De eerste meege-
lifte huisspitsmuizen doken in 2004 op nabij D  e 

Cocksdorp; rond 2006 zaten ze rond Den Burg en in 2009 op het 
zuidelijkste duin van de Hors.
Ze leven overal, die overkanters: zwarte dennen in het bos, Engels 
slijkgras in de kwelder, nijlganzen in cultuurland en duin. Echte 
Texelaars zijn noordse woelmuis en waterspitsmuis, het heide-
blauwtje (een vlindertje), grasklokje en de daaraan gebonden klok-
jesdikpootbij.
Naast de vele door de mens aangevoerde soorten zijn er de planten 
en dieren die op eigen kracht kwamen. Daaronder ook bijzondere 
zoals het fraai hertshooi met zijn opvallende gele bloemetje, in de 
duinstreek alleen bekend van Texel en pas uit de 20e eeuw. 

Fazant 
De fazant komt van oorsprong uit centraal Azië en is vermoedelijk 
in de 8e eeuw als siervogel in Nederland ingevoerd. Hij is op Texel 
aan het begin van de 20e eeuw als jachtvogel uitgezet. Fazanten 
leven nu overal in de duinen en ook op veel plaatsen in het cultuur-
land. In de duinen staan soms kleine aangeplante elzenbosjes, de 
zogenaamde fazantenbosjes. Deze zijn aangelegd om te dienen als 
slaap- en schuilplaats voor fazanten. De dieren werden bijgevoerd 
en tijdens drijfjachten geschoten.

Tankmos 
Dit mos (ook: grijs kronkelsteeltje) komt sinds ongeveer 1975 op Texel 
voor op veel plaatsen in de droge en kalkloze oudere duinen. Het is een 
snel groeiende soort. Het tankmos vormt plaatselijk kenmerkende 
mosblokjes als het uitdroogt. Van heel dichtbij zijn witte glasharen 
zichtbaar op de blaadjes.

Groene kikker 
Tot medio jaren 70 leefden op Texel alleen de bruine kikker en de hei-
kikker. Waarschijnlijk is de groene kikker ooit wel op het eiland aan-
wezig geweest, maar in koude winters bij gebrek aan diep zoet water 
uitgestorven. Ze zijn weer op het eiland ingevoerd door een bioloog 
van het NIOZ. Hij liet ze midden jaren 70 los in een vijver bij dit weten-
schappelijk instituut op ‘t Horntje. Na verloop van jaren werd De 
Cocksdorp bereikt, mogelijk ook met hulp van mensen.

Rode bosmier 
Rond 1960 op Texel ingevoerd vanaf de Veluwe door medewerkers van 
Het Texels Museum, de voorloper van Ecomare. De mieren woonden 
eerst in het museum en ontsnapten. Na afbraak van het museum ko-
men ze nog altijd voor in de Dennen, rondom de Ploegelanderweg.

Groentje 
Dit vlindertje leeft sinds 1996 op Texel, ingevoerd door vlinderliefheb-
bers of op eigen kracht overgevlogen, men weet het niet precies. Het 
groentje leeft in heidevelden, vaak vliegen ze langs bosranden en bij 
bloeiende meidoorns. De rupsen leven op de heide. Van oorsprong 
komen groentjes in de heiden van oostelijk, midden en zuidelijk Ne-
derland voor. Bijzonder is dat het groentje rond 2000 het Marsdiep 
zuidwaarts is overgestoken. Ze werden toen in de Grafelijkheidsdui-
nen bij Den Helder waargenomen. In 2011 arriveerden ze in het Zwa-
nenwater. Zo werd deze nieuwe Texelaar een nieuwe overkanter. 

Sneeuwklokje 
In de 19e eeuw stonden sneeuwklokjes al in tuintjes op Texel. Om-
streeks 1900 werden sneeuwklokjes op Texel geteeld, o.a. in eenden-
kooien. In 1950 reed boer Kikkert met zijn knechten naar het Loire-
gebied bij Tours en groef in de uiterwaarden een grote hoeveelheid 
bolletjes uit. Met toestemming van Staatsbosbeheer hebben bollen-
boeren ze in Boswachterij de Westermient bij de Ploegelanderweg en 
Tureluursweg geplant en vervolgens elk jaar geoogst. Toen de teelt te 
grootschalig werd is de vergunning gestopt.

Mosbloempje
Dit is een scharlakenrood miniplantje van soms maar één centimeter. 
Van oorsprong uit Midden Europa, waarschijnlijk zonder opzet inge-
voerd op Texel en in 2005 ontdekt op camping Loodsmansduin door 
campinggast en journalist van dagblad Trouw, wijlen Henk van Halm. 
Inmiddels is het talrijk op Texel. Het mosbloempje heeft bloemen en 
zaden en is dus geen mos. Het groeit op open, ’s zomers uitdrogende, 
matig voedselarme grond zoals op parkeerplaatsen en langs fietspa-
den. Je ziet het alleen in het voorjaar; in de zomer sterven de plantjes 
af. Waarschijnlijk profiteert het van het warmere klimaat.

Verwilderde kat
Braakballen zijn de min of meer ronde of ovale restanten van onver-
teerbare delen die door dieren worden uitgebraakt. Ze zitten vol haren 
en botjes. Maar als er een haarpuntje aanzit, is het geen braakbal maar 
een zoogdierendrol. Op Texel komen anno 2012 geen vossen voor, dus 
is zo’n harige drol altijd van een verwilderde huiskat. In plaats van kat-
tenvoer staan muizen, konijntjes en vogels op zijn menu. Sommige 
verwilderde katten worden veel groter dan een normale huiskat. Ze 
komen overal in het duingebied voor en kunnen een plaag zijn voor 
vogels die op de grond broeden. Sommige kunnen ook een konijn aan.
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