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Onrust aan de zuidwestpunt

Op weinig plaatsen is de Nederlandse kust zo veranderlijk als aan 
de zuidwestkant van Texel. Oorzaak: het Marsdiep. Nadat dit zee-
gat ontstond, rond 1200, werd het de belangrijkste inlaat van zee-
water in de Waddenzee. Sindsdien gaan er dagelijks massa’s zee-
water en zand heen en weer door het smalle en diepe gat tussen 
Den Helder en Texel. Daardoor is aan de Noordzeekant van het 
Marsdiep een buitendelta ontstaan van geulen en zandplaten (de 
Haaksgronden) die eigenlijk altijd in beweging zijn. Periodiek 
verheelt een zandplaat vanuit de Noordzee met Texel. 

Texel is na 1200 aan de zuidkant stapsgewijs gegroeid. Van voor 1550 
bestaan echter geen betrouwbare kaarten en geen ooggetuigenver-
slagen. Van de periode na 1500 weten we veel meer: omstreeks 1630 
verlandde de Laan (ofwel het Schettersgat, met de zandplaat de Dro-
ge Haak) , rond 1740 het Spanjaardsgat (met de zandplaat de Hors) en 
rond 1910 het Noordergat (met de zandplaat Onrust).

Late middeleeuwen: Den Andel en De Cule
Bodemonderzoek en historische bronnen maken het mogelijk om 
een beeld te schetsen van de groei van de zuidkant van Texel tot 1550. 
Toen het Marsdiep in de 12e eeuw ontstond, klotste het zeewater 
tegen de keileembult van Den Hoorn met als resultaat het nog steeds 
bestaande klif. Volgens de geoloog Albert Oost gebeurde dat waar-
schijnlijk alleen bij stormvloed en liep er geen geul langs het klif 
richting Noordzee. Zeewaarts van het klif moet eigenlijk altijd een 
hoog strand hebben gelegen; hier is namelijk een oude veenlaag 
aanwezig in de ondiepe ondergrond. Die zou weggespoeld zijn als er 
een geul had gestroomd.
Door het inwaaiende zand vormde zich zuidelijker een duinenrij 
bestaande uit Kuuldernollen, Klamat en Oude Hoorn (zie pag. 108), 
en een hoge strandvlakte: Den Andel. Het octrooi voor de bedijking 
daarvan werd verleend in 1378. Zo ontstond de polder De Naal (een 
verbastering van den Andel), later oostwaarts gevolgd door de polder 
Buitendijk. Op de zuidelijke duinrug ofwel vloedhaak ontstond de 
nederzetting Oude Hoorn, die aan het einde van de 14e eeuw werd 
verwoest (zie verder pag. 17).

De Vergeten Geul (1500)
Rond 1500 verlandde waarschijnlijk nog een buitendeltageul. Bewijs 
daarvoor ontbreekt tot nu toe, er zijn wel aanwijzingen, bijvoor-
beeld uit de oudste zeilaanwijzing voor de Noordzee (uit 1450, zon-
der kaart). Die spreekt over twee platen nabij Texel genaamd Hantgif-
tereef en Langehorne, en over een geul, het Keeldiep. De geul heeft 
nog geen definitieve naam en wordt daarom heel romantisch de 
Vergeten Geul genoemd.

V.l.n.r.: In december 1940 werd het duin op de aangelande plaat 
onrust weggevaagd door een zware storm. markering langs hoor-

derslag; helmaanplant o.l.v. hendrik oosterhof ca 1970.

Ten zuiden van Oude Hoorn verheelde later nog een zandplaat, waar-
schijnlijk het Hantgiftereef geheten, en er ontstond een vloedhaak 
met een baai. Het Hantgiftereef komt voor in een keur uit de 14e 
eeuw, de schout van Texel had het recht van strandvonderij op deze 
plaat. De naam verwijst wellicht naar een havengelegenheid waar 
schippers op handgift een bevrachtingcontract afsloten met kooplui.
De nieuwe baai, de Cule, was eind 14e eeuw een veilige ligplaats, o.a. 
in 1396 voor een invasievloot van graaf Albrecht van Holland die 
Friesland wilde onderwerpen. Rond 1400 verlandde de Cule. Rond 
1420 lagen zuidelijk ervan al duinen (het duingebiedje met de Neel-
tjesnol). In 1436 volgde bedijking en ontstond  de huidige polder De 
Kuil ten zuiden van de  Kuuldernollen en (deels) het Hoornder 
Nieuwland.
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naar Van Heteren, 2006.

Vroegste bedijkingen:

De ontwikkeling vanaf de middeleeuwen: kustlijnen uit het verleden, op de 
hoogtekaart van nu. De lijnen zijn gereconstrueerd op basis van historische 
kaarten en datering van duinzand. De voorkanten van bestaande duinenrijen 
blijken oude vloedlijnen. Opvallend is de groei vanaf 1627; het zuidwestelijke 
strand kwam tot 1400 meter verder zeewaarts te liggen. De groei duurde tot 
eind 19e eeuw, sindsdien vindt afslag plaats.   
A: zie foto linksonder; B: zie foto rechtsonder op de volgende pagina.

Vanaf het Klamat zuidwaarts richting Mokbaai loopt de Kuildijk, uit de 15e 
eeuw. De locatie is met pijltje (A) aangegeven in kaart rechtsboven.

Ten westen van de Bollekamer liggen twee duinvalleien in elkaars verlengde: 
de Schettersweid en het Kapevlak, tot eind 19e eeuw één duinvallei (de locatie 
is met pijltje (B) aangegeven op de kaart op de vorige pagina). Deze vallei kan 
zijn ontstaan na de verlanding rond 1630 van de Laan. De duinen ten oosten 
en ten westen van de huidige Schettersweid zijn namelijk gedateerd op resp. 
1609 en 1664/1672. De Bollekamer lag rond 1600 nog aan zee  (zie pag. 118).

Kaart van Iohannes van Keulen uit 1681 met de Laan en het Spanjaardsgat 
beide langs de westkust van Texel. Eierland (‘Yerland’) is verbonden met 
Texel. Feitelijk was de Laan al rond 1630 verland (zeekaarten uit deze tijd to-
nen wel vaker situaties van decennia daarvoor). Opvallend zijn de vele on-
diepten rond Texel, met in het Spanjaardsgat een duidelijke drempel ter 
hoogte van De Koog. Op de kaart van Waghenaer uit 1583 (pag. 10-11) loopt 
het ‘Spaengers Gat’ nog in oost-westrichting.

Overal in zuidwest Texel staan nieuwe vloedpalen: ze markeren de vloedlijn 
in het jaar dat op de paal staat weergegeven. De vloedpaal van 1590 staat
langs de Hoornderslag en die van 1290 onderaan het klif van Den Hoorn. Als 
knipoog naar de mogelijke zeespiegelstijging staat er bovenop het klif ook 
een paal met `2036’ erop. Zo snel zal het niet gaan.
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Uit: Duinen en mensen Texel (2013) © Uitgeverij Natuurmedia, Amsterdam Bestel dit boek op http://duinenenmensen.nl/bestellen-boekenserie-duinen-en-mensen/
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De Laan
Rond 1550 is de buitendelta van het Marsdiep een ingewikkeld stelsel 
van geulen en zandplaten. Langs de kust van Texel loopt een ondiepe 
geul, de Laan (ofwel het Landsdiep van Texel ofwel het Schettersgat). 
Een kleine zandbank, de Noorderhaaks, komt bij hoog water droog 
te liggen (‘droeghe heacken’). Ten zuiden daarvan loopt het Span-
jaardsgat, de voornaamste geul voor het scheepvaartverkeer van en 
naar de Noordzee. Langs de Noord-Hollandse kust loopt een drietal 
kleinere geulen waarvan het Landsdiep van Holland de belangrijkste 
wordt.
Rond 1630 groeit de Noorderhaaks aan Texel vast, de Laan blijft nog 
enige tijd open aan de Noordzeekant. Overblijfsel hiervan is wellicht 
een duinvallei noordelijk van het Hoornderslag: het Kapevlak, 
noordwaarts overgaand in de Schettersweid. Eventuele andere spo-
ren van de Laan in het landschap zijn verloren gegaan. Wel is ‘De 
Laan’ tot op heden een veldnaam aan de rand van de Hors.

Het Spanjaardsgat (1738)
Op oude kaarten van Texel en het Marsdiep van rond 1550, loopt het 
Spanjaardsgat in oost-westrichting. Als rond 1630 de Laan is verland, 
is het Spanjaardsgat omgezwaaid in noordwestelijke richting. Een 
ondiepe nieuwe geul, de Slenk, loopt nu in oost-westrichting en het 
Landsdiep van Holland is dieper geworden. In de jaren na 1630 be-
weegt het Spanjaardsgat verder ‘met de klok mee’ totdat het in 1685 
– steeds ondieper wordend – evenwijdig aan het westelijke strand 
van Texel loopt. De stroming zorgt voor afslag en landverlies. Aan de 
overzijde van de geul ligt dan een zandplaat, de Hors. Rond 1700 is 
het Landsdiep de voornaamste vaargeul van de buitendelta gewor-
den. Het Spanjaardsgat is in 1730 nog slechts een strandgeul die zich 
in de winter van 1737-1738 definitief sluit, als de Hors vanaf het noor-
den verheelt met Texel.
Zo ontstaat opnieuw een baai. Het westelijk deel verzandt snel. Over 
het nieuwe strand en op de Hors stuift veel zand. Door duinvorming, 
vermoedelijk gecombineerd met aanleg van stuifdijken, ontstaat een 
serie natte duinvalleien: Noordvlak, Grote Vlak en Pompevlak (<zie 
ook pag. 112). De duinrug c.q. stuifdijk aan de zeezijde van het Grote 
Vlak en het Pompevlak is gedateerd op 1740-1760.
Het oostelijk deel van de baai blijkt rond 1750 een uitstekende, luwe 
ankerplaats: de ‘Rede de Mock’. Deze was wel drie keer zo groot als en 
veel dieper dan de huidige Mokbaai. Het Pompevlak kreeg zijn naam 
in deze periode: er stond een waterpomp ten behoeve van de drink-
watervoorziening van de schepen. Ondanks pogingen om de rede 
met een stuifdijk te beschermen werd hij al snel te ondiep voor drie-
masters. Na 1780 lagen er alleen nog kleine visserschuiten van 
Hoornder vissers.
De Rede de Mock liep veel westelijker door dan de Mokbaai nu. In 
1846 werd de grote stuifdijk aangelegd die nu de zuidelijke grens van 
de Mokbaai vormt. Na de Eerste Wereldoorlog werd de laatste toe-
gang voor het zeewater afgesloten en ontwikkelde de Geul zich van 
een open kweldergebied tot de huidige zoete duinvallei omzoomd 
door struiken (zie verder pag. 110)

Het Noordergat (1910) en daarna
Onrust was een kleine zandplaat die in 1838 voor het eerst droog 
kwam te liggen bij laag water. De aanlanding rond 1910 gaf geen gro-
te veranderingen in het landschap van Texel. De kleine geul tussen 
Onrust en Texel, het Noordergat (of Nieuwe Gat), is niet meer terug te 
vinden als gevolg van dichtslibben en overstuiving. De uiterste zuid-

punt van Texel heet nog steeds Onrust. Sinds ongeveer 1930 groeit 
Texel alleen aan de zuidkant nog enigszins aan. In de jaren 60 is aan 
de westkant van het eiland met bulldozers een grote zanddijk als 
zeereep aangelegd om verdere afslag tegen te gaan. Het Noordvlak is 
grotendeels bedolven onder die zandmassa. Een smalle duinvallei 
westelijk hiervan, het Waaigat, is in zee verdwenen.
Sinds het ontstaan van het Marsdiep groeide Texel aan en verdwenen 
de noordelijke duinen van Den Helder en delen van Huisduinen. 
Menselijke ingrepen zoals het bolwerk bij Den Helder (vanaf de 18e 
eeuw), de aanleg van de Afsluitdijk (1932) en de zandsuppleties van 
tegenwoordig hebben de ontwikkeling van het zeegat beïnvloed. 
Voor de kust stroomt nu het Molengat met daarachter de Razende 
Bol. Die groeit wellicht deze eeuw aan Texel vast.

Een impressie van zuidwest Texel in 1590 en de huidige situatie. Het duingebied is in 1590 veel smaller dan nu, en veel kaler o.a. door de vele konijnen en het 
totaal ontbreken van bos. De kleine nederzetting Borcamer ligt bij zee. Voor de kust het zeegat De Laan. Aan het Marsdiep ligt de Kom, een kleine ondiepe baai 
die men 10 jaar later vergeefs probeert te bedijken. Bij Den Hoorn en De Westen staat rogge af te rijpen op de akkers. Tussen beide dorpen in liggen vochtige 
hooilanden waarvan sommige onlangs gemaaid zijn. Tussen deze hooilanden en het duin ligt de Mient, hier een smalle strook land met paars bloeiende heide. 
De Hemmer (met eendenkooi) en het meeste voormalige kwelderland (De Kuil, de Buitendijk) bestaan uit moerassig land dat slechts bij uitzondering gehooid 
kan worden. De hoge duinrug bij De Westen (Ockesnol-Fonteinsnol) heeft bij stormen vaak het achterland overstoven.

De zandplaat Onrust kwam voor het eerst in 1838 droog te liggen bij laagwater. 
In de 70 jaar daarna verplaatste hij zich oostelijk om uiteindelijk in de jaren 1910 
‘aan land’ te komen. Daarbij verlandde het Noordergat, een ondiepe geul.

Luminescentiedatering   Naast kaarten en beschrijvingen, levert ook onder-
zoek aan bodemlagen informatie over vroegere stromingspatronen en aanlan-
dingen. Voorbeeld: in De Naal zijn schelpen, wier en een stuk drijfhout gevon-
den, wat aangeeft dat hier zeewater gestroomd heeft. Sinds kort kan met de 
methode van luminescentiedatering de leeftijd van duinen direct worden be-
paald. Datering van duinzand in zuidwest Texel maakt duidelijk dat de huidige 
valleien niet direct te relateren zijn aan de vroegere geulen, zoals Kikkert en de 
Jager in hun boek hebben gedaan. Het is natuurlijk verleidelijk om te denken 
dat bijvoorbeeld Pompevlak en Grote Vlak direct voortgekomen zijn uit het 
Spanjaardsgat (zie luchtfoto hiernaast). Echter: na de verlanding kan de geul 
snel zijn dichtgestoven, waarna duinvorming overal kon beginnen, ook bo-
venop de voormalige geul. Uit dateringen blijkt wel dat de duinrichel aan de 
zeezijde van Pompevlak en Grote Vlak ongeveer 250 jaar oud is, dus van vlak na 
de verlanding van het Spanjaardsgat (1738).

Uit: Duinen en mensen Texel (2013) © Uitgeverij Natuurmedia, Amsterdam Bestel dit boek op http://duinenenmensen.nl/bestellen-boekenserie-duinen-en-mensen/
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