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Veldnamen zijn in de eerste plaats bedoeld om locaties aan te 
duiden, maar het zijn  ook levende elementen in onze cultuur. 
Afhankelijk van de tijd waarin en de manier waarop mensen bij 
een gebied betrokken zijn, ontstaan en verdwijnen namen of 
veranderen ze. Een veldnaam is niet zelden een historisch klei-
nood, een mooie herinnering. Sommige ontstaan gewoon om-
dat duingebruikers een plek moeten aanduiden die nog geen 
naam had. Er zijn vele agrarische namen, meest uit de 19e eeuw 
en een handvol verwijst naar de maritieme geschiedenis, naar 
kapen en schepen. In veel namen figureren de vorm en de vor-
ming van de kust. De afgelopen eeuw levert enkele tientallen 
nieuwe veldnamen op als gevolg van het duinbeheer door Staats-
bosbeheer en de opkomende recreatie.

Rond het jaar 1000 bestond vrijwel het gehele duingebied nog niet 
in haar huidige vorm, waardoor er weinig middeleeuwse veldna-
men zijn. De oudste veldnamen zijn mogelijk Galgenduin bij Den 
Hoorn en de Westerduinen (genoemd naar het tot de 16e eeuw wel-
varende dorp de Westen). Het gehucht Burchcamer of Borcamer – 
ook verdwenen, maar voortlevend in de duinnaam Bollekamer – 
staat op kaarten uit de 16e eeuw. Een naam als de Kaap is ook oud: 
het waren plekken in het duin met bakens voor de scheepvaart.
Er zijn locaties waarvan de naam vroeger toepasselijk was maar nu 
niet meer, bijvoorbeeld als het er vroeger nat was. De legendarische 
Fonteinsnol is al een eeuw geen open duin meer met een ruim stro-
mende bron, maar de naam van een droge, beboste duintop met 
een hoge uitzichttoren tussen onafzienbare dennen. Bij het Zand-
noltje in het Duinpark (ook Strand zonder Zee genoemd) zien we 
het omgekeerde: deze duinbult werd door zandwinning zo diep 
afgegraven dat er weer water kwam te staan. Het is nu een moeras-
sig veentje.

Duinboeren en duinpachters: agrarisch gebruik
Van de vele honderden veldnamen in het huidige duingebied ver-
wijst een groot deel naar duinboeren en pachters, duingebruikers 
met landjes voor wat aardappels of vee, soms pachtten ze grote 
duinpercelen voor de schapenhouderij. Hun landjes heten ‘hok’ en 
als het om duinen ging vaak het Noord-Hollandse ‘bol’ of ‘nol’. 
Mooie voorbeelden zijn Tuintjes van Pals, Aardappelhok, Vlakte van 
Koorn, Kunstmestland, Land van Witte, Schapenwasserskolk, Gor-
tersmient, Acht Bunder, Kees Dekkers Hok en Landje van Klaas Kok. 
In veldnamen passeren ook de gewassen en de dieren: gerst, rogge 
en aardappels, lammeren en veel schapen, een enkele koe. Voor-
beelden zijn Duintje van ’t Verdronken Schaap, Schet van Biem. 
Paarden ontbreken nagenoeg. 
Oude gebruiken als het zoden steken voor brandstof, voor de aan-
leg van tuinwallen en voor plaggenhutten (in de oorlog voor het 
afdekken van bunkers) klinken door in ‘Zodevlak’, net ten oosten 
van het Pieter Rozenvlak. Een ander oud gebruik is terug te vinden 
in het woord ‘mient’: gemeenschappelijke weidegrond aan de bin-
nenduinrand tussen De Koog en Den Hoorn. 

Divers gebruik: van galg tot spoorbaan
Waar zijn de duinen door eeuwen heen nog meer voor gebruikt? 
Een mooie oude veldnaam is het Galgenduin, mogelijk uit de 14e 
eeuw, dat ten oosten van de Bollekamer, een van de oudste duinge-
bieden op het eiland, gelegen moet hebben. De Texelse rechtshand-
haver had in die tijd een goed zichtbare, hoge executieplek nodig. 
Het is niet de enige galg die de duinen in die tijd sierde: de veld-
naam is ook bekend nabij Petten, Egmond en Haarlem. Heel vaak is 
een naam lastiger te duiden. De naam ‘Doodskist’ voor een duin 
tegenover de Kampeersnol aan het Westerslag kan slaan op de be-
roerde staat van de grond, vergelijkbaar met ‘Katteland’. Ook een 
zeemansgraf is niet ondenkbaar, vergelijk de Dodemanskisten op 
Terschelling. Meest waarschijnlijke verklaring is echter de langge-
rekte vorm van het duin.
Ander duingebruik heeft op Texel maar tot een enkele naam geleid. 
Namen die verwijzen naar lokaal gebruik zijn onder andere een 
Bleekerij voor linnen (17e en 18e eeuw) bij de Bleekersvallei en de 
eerder gemelde Zandnol, waar zand werd gewonnen. De naam van 
het Pompevlak, waar tot 1993 drinkwater werd gewonnen door 
PWN, lijkt misschien niet zo oud aangezien de waterwinning hier 
pas in 1956 begon. De naam komt echter al voor op 18e-eeuwse 
kaarten, waarop aan de noordkant van de vallei ook een waterput 
staat weergegeven. Hier werd drinkwater voor de scheepvaart inge-
slagen, net als in de Wezenputten bij de Hoge Berg. De naam van de 
Korhoek of Karhoek gaat vermoedelijk terug op de karren die vanaf 
de put in het Pompevlak met watervaten naar het oostelijker gele-
gen strand reden, waar de vaten werden overgeladen in bootjes, die 
de schepen van water voorzagen.
Enkele eendenkooien in het duin komen terug in veldnamen als 
Oude Kooi. 
Kenmerkend voor Texel (in vergelijking met Kennemerland) is de 
afwezigheid van veldnamen die naar de jacht verwijzen, een enkele 
uitzondering daargelaten: een Fazantenlaan aan de bosrand en een 
Voerakker, die in de 19e eeuw werd ingezaaid ten behoeve van het 
jachtwild (fazanten). Van 1909-1922 was het een grasland, daarna 

bouwland en wildakker, om na 1933 te worden bebost.
De Tweede Wereldoorlog resoneert bescheiden in vier veldnamen: 
het Nonnenklooster (een bordeel), de Bunkervallei en de Spoor-
baan. Ook langs het Pompevlak en het Grote Vlak ligt nog een deel 
van deze spoorbaan, waarvoor de naam nog gebruikt wordt. Ook 
het Russenbosje in het noordelijke deel van het Muygebied, in het 
Vlak zonder Naam, gaat terug op de oorlogsjaren. Tijdens de Rus-
senoorlog, de opstand van de Georgiërs tegen de Duitsers in april 
en mei 1945, verstopte zich hier een aantal opstandelingen.

Kustvorming en waterstaat
In de namen die Texelaars aan hun duin gaven, zien we ook de ver-
andering van de kust en het ingrijpen van de mens terug. Onrust en 
Razende Bol zijn de meest poëtische van alle zandplaten. ‘Alloo’, de 
oude naam van het vredige, recent herschapen meertje met bloem-
rijke graslanden nabij Ecomare, is mogelijk een verbastering van 
Halig Oog, half eiland. Dit zou verwijzen naar de tijd dat er voor de 
kust van Texel een ander eiland lag, dat eerst Ganc en daarna ’t Oge 
heette en in de middeleeuwen in tweeën splitste. Er lag hier een 
kleine inham naar zee, waar het meertje een overblijfsel van zou 
zijn.
Zeer kenmerkend zijn uiteraard de Slufter (geul) en Muy (stroom-
geul tussen zwinnen), maar ook een hele reeks door mensen en 
wind opgeworpen dammen en dijken: Dikke Dam of Dikke Dijk 
(Lange Dam), Dijkje van Plevier, Zanddijk en Ho(o)ge Dam. En mid-
deleeuwse dijken als Koogerdijkje en Rozendijk. De naam Molwerk 
benoorden de Mokbaai gaat terug op het feit dat de duinrichel, die 
hier zeer smal was geworden en dreigde door te breken, in de 18e 
eeuw door werk met een zgn. molbord werd verstevigd. Een mol-
bord was een door een paard getrokken houten schop waarmee 
zand geschoven kon worden. Ook de naam van de Geschoven Val-
lei, nu een van de plekjes met welriekende nachtorchis en blauwe 
knoop, gaat terug op het verschuiven van zand, ditmaal met bull-
dozers. Het gaat hier om de ophoging tot Deltahoogte rond 1970 
van een duinrichel. Een paadje voor de helmplanters door de Geul 
heet nu nog Poterspaadje.
In het begin van de 20e eeuw kwam bij Rijkswaterstaat de naam 
‘polder’ in gebruik voor door zanddijken afgesnoerde strandvlaktes 
c.q. duinvalleien. Op Vlieland en Terschelling ontstonden zo de 

Kroon’s Polders, op Texel de Kelderhuispolder, de beide Horspol-
ders en de Kreeftepolder. Kelderhuis en Kreeft waren de opzichters 
van Rijkswaterstaat die bij de aanleg van de desbetreffende duinval-
leien de leiding hadden. Door de kustaangroei ten zuiden van de 
Oostelijke Horspolder ontstond de Horsvallei, een naam van rond 
2010. Met kustafslag verdwenen juist gebieden (en dus veldnamen) 
van de kaart, bijvoorbeeld de Corps de Guardenollen bij Eierland 
(verbasterd tot Kortegaarsnollen) en de Zwarte Richel en het Waai-
gat, beide juist ten noorden van het Jan Ayeslag. De laatste twee 
namen lijken zo uit een Bommelverhaal van Marten Toonder te 
komen, voor het Waaigat is dat ook werkelijk het geval.

Maritieme geschiedenis in het duin
Aangespoelde Engelse zeelieden werden in het duin begraven, 
waaraan de naam ‘Engelsche Kerkhof’ herinnert. Meerdere veldna-
men verwijzen naar gestrande schepen, zoals het Alesiapaadje: de 
route waarlangs de in december 1923 gestrande Alesia bereikt kon 
worden. Ook het Kompaspaadje verwijst naar een gestrand schip. 
Een serie duinnamen herinnert aan de zeevaart zelf en aan Texelse 
loodsen die VOC-schepen en Oostzeevaarders de juiste vaarroute 
wezen. Kapen, bakens en vuren stonden op duinen: Kaapsnol, 
Kapenol, Kaperichel, Kapevlak, Oude Kaap, Nol van de Staak (zie 
ook pag. 119). Er is ook een Stooknol waar in het donker met vuur 
een oriëntatiepunt werd gegeven. Vanaf het Loodsmansduin, rond 
1700 nog dicht bij zee gelegen, keken de loodsen van Den Hoorn uit 
naar de komende schepen. Even verderop begroeven jutters vol-
gens de overlevering aangespoelde kisten boter op een plek die nu 
de Boterpotsnollen heet, om ze later onder dekking van de duister-
nis op te halen. 

Plant en dier in de (Oud-Texelse) veldnaam
Behalve ‘Mokbaai’ dat mogelijk naar meeuwen verwijst en ‘Aalloop’ 
waarin de paling voortleeft, zijn maar zeer weinig Texelse gebieden 
naar een dier genoemd. Een paar namen verwijzen naar vogels: 
Koekoeksnol en Meeuwenduinen. Interessant is dat planten veel 
vaker gebruikt om een plek aan te duiden: galigaan (Texels: dule, in 
Dulenvlakkies), duindoorn (o.a. Dorenvlakkie), helmgras (o.a. 
Helmbol) tot het zeldzame rozenkransje in het Eierlandse duin: het 
Rozenkransjesvlak. 

Over bol en nol, hok en vlak

Seetingsnollen met de Spoorbaan, aangelegd door de Duitse bezet-
tingstroepen voor aanvoer van bouwmateriaal voor de aanleg van 
bunkers. Nu een wandelpad van De Koog naar Paal 17 met zingende 
nachtegalen in de opgaande struiken.

Het Grote Vlak, ooit moeras, daarna landbouwgebied, nu weer natuur en beschaatsbaar. Op de achtergrond het Loodsmansduin en rechts de Glijnol.
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Oude Texelse plantennamen vormen het hart van veel veldnamen. 
De Lemoensberg, ten noorden van de Slufter, draagt het Texelse 
woord voor de kwelderplant lamsoor in zich. In Japenol, gelegen 
bij de Badweg in De Koog, zit het Texelse woord ‘Jape’ dat duinroos-
bottel betekent. In de Haneplas zit ‘heen’ of ‘haan’ (zeebies) ver-
stopt en in de ‘Rijsbol’ en Riezenwei het oude woord ‘rijs’ of ‘rieze’ 
voor wilgen. Het Sportevlakkie heeft niets met trimmen te maken. 
Sporten is de Texelse naam voor enkele grote russensoorten, in dit 
specifieke geval de zeerus. Ook de Sporteweid aan het Mienterglop 
in De Koog, die sinds 2007 ‘Fischer’s weid’ heet naar de voormalige 
eigenaar, is vernoemd naar een russensoort, hier hoogstwaar-
schijnlijk de biezeknoppen.
En er komt natuurlijk veel hei voor in veldnamen, bijvoorbeeld in 
Kraaiheidevlak. Tenslotte heeft zelfs een mossoort haar plek gevon-
den op de kaart: het Kammosvlakkie, zo genoemd door haar ont-
dekker ter plekke: oud-Staatbosbeheerder Kees Bruin. 

De beheerder op de kaart
Een kleine groep van namen verscheen sinds Staatsbosbeheer (van-
af 1899) in het duin de scepter zwaait. Aan de bebossende terreinei-
genaar danken we de veldnamen Boswachterij de Westermient 
(door Texelaars De Dennen genoemd), de Dunningsweg en het 
Turfveld. Op het Turfveld kregen dennetjes bij het planten twee in 
water gedrenkte turven mee om ze van vocht te voorzien. Meer bos 
klinkt door in namen als de Montane Kop (naar de bergden, Pinus 
montana) en het Kleine Kwekerijtje.
Toezichthouders van Staatsbosbeheer gaven hun uitzichtduinen 
namen als Bertusnol en Politienol. De Zwarte Keet was een zwart 
geteerde vogelwachterskeet bij de Zanddijk. Boswachters van het 
eerste uur klinken door in de Van der Craatsweg en het Minpad 
(vernoemd in 1998). Volgens de overlevering experimenteerde bos-
wachter Klaas Min rond 1900 in het Geheim met bebossing met 
grove den door zaaien in plaats van aanplanten. Gevraagd naar wat 
hij uitvoerde, sprak hij: ‘dat is mijn geheim’. Uit de pioniersperiode 
van Min dateert ook het Ossenveld: een gedeelte van de mientgron-
den dat met ossen werd geploegd om daarna te worden bezaaid 
met dennen. De veldnaam Nieuwe Aanleg is veel ouder en dateert 
uit 1854, van de eerste pogingen tot bebossing op de voormalige 
Bleekerij. Nu is het een van de mooiste bosjes van Texel met krom-
me eiken en berken, veel soorten mos en paddenstoelen, met als 
recente bijnaam het Kabouterbos, een verwijzing naar de natuur-
educatie.

Recreatie
Slechts enkele veldnamen in het duin verwijzen naar recreatie, 
zoals de Recreatieduinen (Seetingnollen) bij De Koog. Drie oudere 
en mooiere gevallen: op de Kampeernol zou ooit de eerste kam-
peerder zijn tent hebben opgezet; de Rovershut is de voormalige 
veeschuur in de Ploegelanden die de families Rover en Hutjes als 
eersten huurden voor hun verblijf; de Glijnol vlakbij de bunker van 
het Loodmansduin is erg geschikt om er met een slee vanaf te roet-
sjen. Tegenwoordig is de Glijnol voorzien van enig prikkeldraad. 
Het Duinpark bij Ecomare kreeg zijn naam in de jaren 70 toen 
Staatsbosbeheer een duingebied als voorbeeldgebied voor natuur-
voorlichting wilde inrichten. Het woord ‘Duinpark’ zelf komt van 
Jac.P. Thijsse, maar hij duidde er visionair een nimmer gerealiseerd 
nationaal park van Rottum tot Zeeuws-Vlaanderen mee aan.
Tenslotte: geen namen zonder grappenmakerij. Aan de noordzijde 

van de Muy ligt een ‘Vlak zonder Naam’. Er was geen Nonnenkloos-
ter in de zuidelijke duinen van Eierland en het Martelveldje had 
eveneens een heel andere functie, namelijk voor sportende bos-
wachters. Ook het weggeslagen Biervlakkie in de Bleekersvallei valt 
in de lolcategorie. Texel heeft ook zijn Blinde Darm: een duintje dat 
als een appendix aan de Lange Dam bij de Slufter hangt. Tenslotte 
het Blinde kippenpad. Nadat Rijkswaterstaat dit beheerspad voor 
het helmsteken had laten opknappen, was het pad zo breed gewor-
den dat zelfs een blinde kip het achteruit lopend nog kon vinden, 
aldus een vogelwachter van Staatsbosbeheer.

Verklaringen van algemene termen
Bol. Een meestal wat afzonderlijk liggend duin in een overigens vrij 
lage en vlakke omgeving. Bijvoorbeeld de Palenbol. Ook in meer-
voud als aparte duingroep, bijv. de Slufterbollen.
Glop. Op Texel is een glop een steeg in de bebouwde kom, maar in 
het geval van het Mienterglop slaat het op een smal weggetje buiten 
de bebouwde kom.
Hok. Op Texel is een hok een in cultuur gebracht stukje duinvallei, 
meestal van vrij geringe afmetingen, omgeven door tuinwallen 
waarop als veekering, en tegen konijnen, afgehakte duindoorntak-
ken werden geplaatst. Zulke ‘hokkies’ werden gebruikt om aardap-
pelen of eventueel wat groenten te verbouwen, in de vorige eeuw 
soms ook bollenteelt. 
Nol. Op het vasteland wordt het begrip nol vooral gebruikt om er 
lage, afgeronde duintjes mee aan te duiden en spreekt men van een 
‘nollenlandschap’. Op Texel betekent ‘nol’ simpelweg duin, zonder 
verwijzing naar enige afmeting. Die kan dus gering zijn, maar vaak 
is het juist een hoog duin: Kapenol, Bertusnol, Politienol. 
Slag. Niet alleen een ‘pad’, maar soms ook een min of meer natuur-
lijke doorgang, een soort pas in de duinen.
Vlak. ‘Vlak’, bijvoorbeeld in Pompevlak en Natte Vlak, is van toe-
passing op zowel primaire als secundaire duinvalleien. De eerste 
zijn afgesnoerde strandvlakten, de tweede danken hun ontstaan 
aan uitstuiving. 

Bron: op www.duinenenmensen.nl en in de boekhandel:  
Brochure Veldnamen in de duinen van Texel.

Veldnamen wandelen soms door het landschap. Camping Loods-
mansduin bevindt zich in de buurt van het uitzichtduin Loodsmans-
duin, maar ligt eigenlijk in de Kuuldernollen (ook: Sieboesnollen). 
Na de oorlog was het hier nog boomloos.
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