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Zandkusten vertonen van nature geen solide en rechte lijnen, 
maar zijn altijd in beweging. Ze kunnen afslaan, aangroeien of 
stabiel blijven. Dat laatste is uitzonderlijk. Stabiliteit is meestal te 
danken aan de mens, die strekdammen en bolwerken aanlegt en 
met zand schuift en spuit. De kust van Texel vertoont zowel aan-
groei als afslag. Stromingen, zandtransport, zeespiegelniveau en 
klimaat spelen daarbij een hoofdrol. Een afslagkust is eenvoudig 
te herkennen aan de aanwezigheid van een smal strand en een 
steile, door de zee aangevreten duinvoet. Bij een groeiende kust 
is het beeld precies andersom: een relatief breed en hoog strand, 
waarop meer landinwaarts lage, deels witte duinen liggen. Plan-
ten kunnen kustaangroei versterken.

In het gunstigste geval groeit de kust aan, zoals te zien is op de Hors, 
het schoolvoorbeeld van een aangroeiende duinkust. Motor achter 
dit proces is de aanvoer van zand uit zee. Zonder zandaanvoer geen 
nieuwe duinvorming. Zandbanken, deels zichtbaar als zandplaten 
die boven water uitsteken, ’lopen’ al eeuwen door de monding van 
het Marsdiep naar Texel toe en vloeien er mee samen. Na zo’n verhe-
ling kan het zand vooral in drogere tijden landinwaarts verstuiven 
en het strand ophogen. Voorwerpen op het strand, zoals schelpen 
en aanspoelsel, kunnen het stuifzand in hun luwte vasthouden, 
waardoor het strand beetje bij beetje hoger wordt. Ook wordt het 
strand geleidelijk breder.
Strand en duinen groeien nog slechts op enkele plaatsen langs de 
Nederlandse kust aan, vooral langs de Zuid-Hollandse eilanden en 
op de Waddeneilanden. Op de meeste plaatsen langs de Hollandse 
kust is sprake van min of meer sterke kustafslag, ook op Texel. Op 
oude kaarten (zie o.a. pag. 112) is een westelijke uitstulping van de 
Hors te zien die allang geheel verdwenen is. Hele duinmassieven in 
de Westerduinen, nog door Jac.P. Thijsse getekend rond 1910, zijn in 
zee verdwenen. Oude bewoners van Den Hoorn die meer dan een 

halve eeuw overzien, weten wel hoeveel duin er 
bij Paal 9 en verder naar het noorden toe (bijv. 

achter het Noordvlak) is afgeslagen. Waar nu 
achter de Schuur van Drijver al snel het 

strand begint, was het vroeger nog 
een kwartier lopen. Een bunker uit 

1943 stond in de oorlog op de 
zeereep, nu ligt hij honder-

den meters in zee, soms 
zichtbaar bij laag water (zie 

foto’s pag. 38).

Kustnatuur 
Strandpioniers
Zolang er regelmatig zeewater over het zand spoelt, kan in het ge-
weld van zee en wind geen plant groeien. Maar als opstuiving het 
strand op hoogte brengt, gaat dat veranderen.
Landplanten hebben altijd een beetje zoet water nodig, dat via de 
regen op het strand valt. De eerste plant die op het strand groeit is 
niet de bekende helm, maar het taaie biestarwegras. Uit onderzoek 
is gebleken dat biestarwegras het beste groeit op bodemvocht dat 
uit twee delen zeewater en één deel regenwater bestaat. Het blad 
van deze soort lijkt wel op dat van helm, maar de bloei van deze 
grassen verschilt. Helm heeft een ronde, min of meer gesloten 
bloeipluim, terwijl het biestarwegras een open aar heeft, zoals tar-
we. Biestarwegras is nauw verwant aan de uit de moestuin bekende 
kweek (eveneens met taaie witte wortels). Het is net als kweek een 
taaie rakker, maar dan één die gespecialiseerd is in het begroeien 
van strandvlaktes. Een superpionier die optimaal groeit bij bodem-
water met een zoutgehalte van ongeveer 2 procent. Wordt het 
grondwater door droogte zouter of door overvloedige regenval juist 
erg zoet, dan neemt de groei van de plant af. Biestarwegras is een 
plant die veel kan hebben: de wisselende zoutgehaltes, de werking 
van schurend stuifzand en de periodieke schuring door in- en uit-
stromend zeewater bij stormvloeden. Een plant van een maagdelijk 
strand.
Heeft biestarwegras eenmaal voet aan de grond gekregen, dan kan 
het tijdens verstuiving zand gaan invangen, waardoor miniatuur-
duintjes van enkele turven hoog ontstaan. In het lichaam van zo’n 
duintje kan zich vervolgens wat zoet regenwater verzamelen, net 
bóven het niveau van het brakke grondwater er onder. Zoet water is 
net iets lichter en drijft als het ware boven het zoutere. Pas als dit 
eerste stadium in de duinvorming bereikt is en er na verloop van 
enige tijd door de regen voldoende zoet water in het duintje zit, kan 
helm gaan kiemen. Deze grassoort is nog beter in staat om zand te 
vangen dan biestarwegras doordat hij overstuiving tot wel één me-
ter zand per jaar kan overleven. Helm groeit gewoon door die zand-
laag met nieuwe scheuten omhoog en legt zodoende het zand vast. 
Zo kan helm bij voldoende zandaanvoer het landschap snel veran-
deren.
 
Aanspoelselgordels
De zee zet bij stormvloeden veel aanspoelsel, van natuurlijke en 
menselijke herkomst, af aan de voet van de stuifduinen. Daardoor 
ontstaat een gordel van deels verteerbaar materiaal. Na de winter 
zijn o.a. de slufterranden bezaaid met meeuwen- en krabbenlijken. 
Zeewier verspreidt haar kenmerkende rottingsgeur. In de tamelijk 
verse, al dan niet net overstoven vloedmerken is meer voedsel en 
vocht aanwezig dan op kaal strand. Hier groeien planten als zeera-
ket, stekend loogkruid, reukloze kamille, strandbiet, zeepostelein 
en op een enkele plaats de gele hoornpapaver.

De schorzijdebij (links) is bekend uit de Zeeuwse delta en sinds enkele jaren ook van de Schor-
ren, het kweldertje bij de NIOZ-haven, de Mokbaai, de Hors en in 2012 ook uit de Slufter. In 
augustus komen de bijen tevoorschijn uit hun overwinteringsplekken onder het zand net 

boven de (storm)vloedlijn. Voor stuifmeel vliegen ze naar de paarse bloemen van de zeeaster. 
Het plezierige van Texel voor de schorzijdebij is dat zijn parasiet, de schorviltbij, nog niet is 

gezien. Deze soort is alleen uit de Zeeuwse delta bekend.
Met de klok mee vanaf rechtsonder: eerste vestiging van zeeraket op de Hors, blauwe 
zeedistel nabij Paal 8, biestarwegras, zeevenkel, gele hoornpapaver, blauwe zeedistel, reukloze 
kamillle op vloedmerk in de Slufter, het Posteleinveld (op de Hors), en de zeewinde.
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Zeeraket is een stikstofminnend lid van de familie van de kruisbloe-
migen, verwant van de gekweekte kool- en raapsoorten. De bloem 
lijkt op die van deze cultuurgewassen en is roze tot wit. Insecten 
bezoeken de bloemen veelvuldig. De stengels en bladen van de zee-
raket voelen een beetje aan als die van een vetplant. Het is een aan-
passing aan de zoute omstandigheden.
Minder algemeen dan de zeeraket is de zeepostelein, die er nog meer 
als een vetplant uitziet. Ondanks zijn geringe afmeting kan hij op 
sommige plaatsen toch een belangrijke rol spelen als duinvormer. 
Op de Hors is dat al een aantal jaren te zien op een flinke oppervlakte 
bij Paal 8, die door de vogelwachters van de Geul daarom aangeduid 
wordt als het Posteleinveld. Het meerjarige plantje groeit na over-
stuiving weer boven het zand uit met rechtopstaande stengeltjes. 
Daaraan verschijnen in de zomer kleine witte bloemen, zoveel dat 
het bij Paal 8 op warme dagen naar nectar ruikt. Vogelwachter en 
imker Jan Witte, naar wie een pad in deze omgeving is vernoemd, 
zag er vele honingbijen terwijl de dichtstbijzijnde bijenkasten op 
kilometers afstand stonden.

Bouwers
Biestarwegras, helm, zeeraket en zeepostelein zijn de bouwers van 
het nieuwe duinlandschap. Daarnaast zijn er de typische soorten van 
de jonge duinvorming die nooit zo massaal voorkomen, de volgers. 
De bekendste is de blauwe zeedistel. Deze is op Texel altijd zeldzaam 
geweest, maar staat op de Hors, bij De Koog, bij de vuurtoren en spo-
radisch in de omgeving van de Slufter. Blauwe zeedistel was al vóór de 
oorlog op Texel een van gemeentewege beschermde plant en is ook 
al vele jaren landelijk beschermd. Het merkwaardige is dat deze 
soort, hoewel hij langs vrijwel de hele Nederlandse kust zeldzaam is, 
lokaal algemeen kan voorkomen. Dat laatste is het geval op Ameland 
en bij Egmond aan Zee. In Egmond groeit hij zelfs in de voortuinen 
van huizen op de boulevard en als onkruid tussen stoeptegels.
Een andere mooie – en ook zeldzame – soort van jonge duinen is de 
zeewinde, met lila-witte bloemen en donkergroene, vetplant-achti-
ge blaadjes. Vogelwachter en gewezen helmplanter Jaap Kalis wist te 
vertellen dat de zeewinde vroeger heel veel voorkwam langs de Witte 
Bank, d.i. de zeereep vóór de vorming van de Horspolders rond 1960. 
Plaatselijk staat zeewinde nog volop, evenals op een bijzondere plek 
tussen de Mokbaai en de Oostelijke Horspolder, aan de oude stuif-
dijk (de weg naar de kazerne). Daar kruipt zeewinde tussen het gele 
schermhavikskruid, een combinatie die ook in de lage duintjes ach-
ter de Robbenjager aan Texels noordpunt te vinden is. 
In het rijtje volgers van de jonge stuifduinen van de aangroeiende 
kust hoort ook de warmteminnende zeewolfsmelk, een naaste ver-
want van het kroontjeskruid, een onkruid uit de moestuin. Zee-
wolfsmelk is langs de Franse en Belgische kust algemeen en kwam 
tot rond 2000 noordwaarts tot Hoek van Holland voor. Al vóór de 
oorlog was er een groeiplaats op Terschelling. Omdat zeewolfsmelk, 
zoals zoveel zuidelijke soorten, vorstgevoelig is, kunnen noordelijke 
groeiplaatsen in strenge winters weer verloren gaan. De laatste jaren 
wordt de zeewolfsmelk op meer plaatsen en in grotere aantallen 
gezien dan vroeger.
De zeekool tenslotte, sinds ca 30 jaar op Texel, is hier niet tot basalt-
glooiingen beperkt, maar groeit o.a. in de Westerduinen in een 
meeuwenkolonie in de buitenduinen, op de Hors en incidenteel in 
de Slufter op aanspoelsel.

Strandbroeders
Sommige vogels kunnen onder de meest extreme omstandigheden 
broeden, zoals op het strand.  Bontbekplevier en strandplevier zijn 
solitair maar zitten soms wel in een kolonie dwergsterns.
Op Texel broeden strandbroeders vooral op de Hors. Om deze soor-
ten en andere rustende vogels te beschermen mogen honden op 
het strandgedeelte van de Hors alleen loslopen tussen 1 september 
en 1 maart. Op overtreding staat een boete. Strandbroeders zitten 
ook in de Slufter, het strandje van de Volharding, het NIOZ-strandje 
en nabij de Joost Dourleinkazerne.

Dwergstern  Dwergsterns verlangen brede stranden en schelpenbanken en 
broeden ook wel op kale vlakten in nieuw aangelegde polders. Ze broeden aan 
de Wadden- of Noordzee, binnendijks of buitendijks. Kaal en dicht bij zee, dat 
zijn de eisen van deze kleine, ranke sternsoort. Jaarlijks broeden ruim 500 paar 
in ons land waarvan enkele tientallen op Texel. De dwergsterns broeden bij 
voorkeur op schelpenbankjes en zien hun nestjes bij ruige wind half onder het 
zand begraven worden. De schelpen geven enige beschutting en camoufleren 
de eitjes. De eerste meldingen van broedende dwergsterns op Texel dateren 
uit het einde van de 19e eeuw. In de afgelopen honderd jaar broedden ze op 
de brede stranden bij de Slufter, op de Hors en meer recent op de Razende Bol. 
Soms schaars, soms talrijk. Kolonies verschijnen en verdwijnen, vaak zonder 
duidelijke reden. Kolonies op het strand zijn kwetsbaar, zomerstormen met 
hoge waterstanden zijn catastrofaal. De tegenwoordig overal aanwezige wan-
delaar met loslopende hond is een bedreiging. Broedplaatsen op de Hors 
worden afgeschermd met touwen en bordjes. Dwergsterns kunnen uitwijken 
naar de binnendijkse plassen die voor publiek gesloten zijn en waar hoog 
water hen geen parten speelt, maar het is van nature een kolonist van afgele-
gen, stille stranden (kaart: broedlocaties in 2009).

Met de klok mee vanaf rechtsonder: Net na 
een storm op de Hors (2008) met aanspoelsel, kol-
kend afgaand water en met zand overspoeld gebied, 
dan in bloei: zeeraket, zeevenkel, zeepostelein, 
strandzandloopkever, zeekool en duintje met zee-
postelein.
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