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Duinen en mensen Texel

Ontstaan van de kust benoorden De Koog
Ten noorden van De Koog lag tot 1629 een waddengebied met aan
de Noordzeekant een hoog strand. Bij goed weer kon men met
paard en wagen naar Eierland, een klein eiland bestaande uit duinen en kwelders. In 1629 werd tussen Texel en Eierland een grote
stuifdijk aangelegd. Aan de oostkant van de stuifdijk werd 200 jaar
later de Polder Eierland bedijkt. Muy en Slufter ontstonden daarna
als gevolg van menselijke ingrepen.
De verzanding van het Anegat rond 1550 betekende het einde van De
Koog als vissersdorp. Tussen De Koog en Eierland ontstond een
brede, hoge strandvlakte. In 1625 vatten de Staten van Holland het
plan op Texel en Eierland te verbinden met een zanddijk. De hoop
was dat de dijken bij Oosterend minder vaak zouden doorbreken en
de westkust van Friesland minder kwetsbaar zou worden. Achter de
nieuwe dijk voorzag men de opslibbing van een kweldergebied dat
bedijkt kon worden. Behalve een lang dijkstuk van 5 km moesten
ook 5 kortere stukken van totaal 1,5 km worden aangelegd, deels
achterstallig herstel van stormschade. De duinen van De Koog en
Eierland waren zwaar beschadigd bij de Allerheiligenvloed van 1570.
De aanleg van stuifdijken was deels handwerk, grote hoeveelheden
zand werden verplaatst met een zgn. molbord, een door paarden
getrokken schop. Er moest een flink stuk strand aan de windkant
liggen om aanstuiven van zand mogelijk te maken. Men plaatste
schermen van riet of rijshout (van wilgen) zodat het stuivende zand
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Landschap tussen De Koog en Eierland van 1640 tot 1950. Met name op Eierland hebben de duinen en stukken stuifdijk zich verenigd en zijn de structuren
van 1629 niet meer te herkennen.
zich vanzelf ophoopte, vervolgens plantte men stro en helm op het
kale zand. In 1630 werd de dijk verzwaard en waar nodig hersteld. Als
een stuifdijk klaar was, moest hij goed bijgehouden worden, vooral
op de aanhechtingsplekken. Verdediging tegen wind en zee, maar
ook tegen konijnen, was noodzakelijk.
Een nieuw landschap
Op de strandvlakte ten westen van de Zanddijk ontwikkelden zich
duinen en kwelders, vooral in het zuidelijke deel. De Slufterbollen
zijn mogelijk zelfs ouder dan de Zanddijk. Tussen 1840 en 1850 werd
de polder De Nederlanden als eerste afgesloten van de zee.
In 1855 legde Rijkswaterstaat 1,5 km westelijk van de Zanddijk een
stuifdijk aan. Deze ‘Lange Dam’ liep van de Slufterbollen tot de Eierlandse duinen. Zuidelijk werd de linie afgemaakt door drie kleine
stuifdijkjes, die tot aan de Bertusnol kleinere duincomplexen verbonden. Tijdens een storm in 1858 vonden echter doorbraken
plaats. Zuidelijk bleek herstel snel mogelijk. In 1871 is daar de Muydam voor gelegd, nu overgroeid met vlier en duindoorn. Zo ontstond de Binnen Muy. Doordat de groeiende duinlichamen rond de
vallei steeds meer water in de bodem vasthielden, steeg het grondwaterpeil al snel: het duinmeer ontstond. Het nog steeds bestaande
Slufterdijkje van 1874 sloot het hele gebied van de Nederlanden en
de Muy definitief af van de zee.
Noordelijk bleef een doorbraak van de Lange Dam open, ook na de
aanleg van nieuwe stuifdijken in 1888 en 1925. Tussen de Muydam en
de zeewaarts gelegen dijk van 1888 ontstond de Buiten Muy. De dijk
van 1888 loopt door tot voorbij De Koog; camping Kogerstrand ligt
erachter. Tussen deze stuifdijk en de stuifdijk van 1925 ontstond
rond 1930 een derde vallei, de Buitenste Muy, die door afslag weer
verdween.
In de Slufter bleven eb en vloed een rol spelen. Wel zijn er greppels
gegraven: aan de zuidkant vooral voor de afwatering uit de Nederlanden, aan de noordkant om begrazing mogelijk te maken door
enige afwatering. Enkele stukken in het uiterste noorden van de
Slufter werden ontgonnen, zoals de Riezenwei (1891) en de Acht
Bunder (1920). Na de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 stopte de
aangroei van de Texelse kust ook ten noorden van De Koog en volgde forse afslag. Rijkswaterstaat laat nu regelmatig zand voor de kust
aanbrengen om verdere afslag te voorkomen.
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Afslag rond de noordpunt
In 1886 ligt de vuurtoren nog in de duinen. Polder de Volharding
– het rechthoekje aan de rechterkant, 16 ha groot – is dan 40 jaar
oud. Na 1886 is de noordpunt veel kleiner geworden door kustafslag
langs de Noordzeekust en sterke stromingen door het Robbengat
(of Eierlandse gat). Maar ook voor 1886 waren al hele duingebieden
verdwenen, waarvan alleen oude namen als het Engelsche Kerkhof
en de Woutersduinen resteren. Terwijl de kop van Texel verdween,
groeide de zuidkant van Vlieland, de Vliehors.
De Volharding is na een dijkdoorbraak in 1926 niet meer bewoond
geweest en is sinds de dijkverzwaring van 1967/68 het voorland van
de Waddenzeedijk. De vuurtoren staat sinds de jaren 50 op een bolwerk van beton, asfalt en klinkers. Onder en ten oosten van de vuurtoren zijn zinkstukken aangebracht om de onderwateroever te beschermen tegen de stroming in het Robbengat, ten zuiden ervan is
een harde duinvoetverdediging neergelegd. In 1995 is haaks op de

kust in 1886

kust in 1886

vuurtoren
vuurtoren

kustlijn de Eierlandse dam, een stenen strekdam van ruim 800 m,
aangelegd. Sindsdien groeit het strand daar weer aan en wordt veel
minder zand gesuppleerd. Aan de noordkant is op het nieuwe
strand een strandgeul ontstaan.

“Het strand bij de vuurtorenduinen bleek in ’t eerst nog zeer breed en zeer rijk
aan schelpen. (..) Oostwaartst om werd het strand opeens heel smal, want de
eb- en vloedstroom, door het Eijerlandschegat, hoewel niet sterk, knaagt
hier bijwijlen den oever af (..). Hier vond ik ook een klein poldertje, dat heet
niet te onpas “de Volharding” want telkens weer slaat er een gat in den dijk
of de zee slaat over den dijk en dat begint de eigenaar maar weer van voren af
aan om het weer droog te leggen.”
Jac.P. Thijsse, 1927, over een wandeling in april 1891

Aangroei van het strand na de aanleg van de Eierlandse Dam
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