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Seetingsnollen

Het hoge, droge en afwisselende duin van de Seeting is een strook 
van nog geen kilometer breed. Het bevat naaldbos, heide, hellin-
gen met in mei duizenden duinroosjes en tapuiten, duinpannen 
vol bloemen, struikgewas met roodborsttapuit en vlakbij zee een 
door helm overgroeide zeereep met jonge vlierstruiken aan de 
lijzijde. Ter hoogte van De Koog wordt het zeeduin aan de strand-
zijde opgefleurd door honderden blauwe zeedistels.

Het gehele duin zuidelijk van De Koog tussen de Ruijslaan aan de 
oostzijde en Het Slag naar Paal 17 in het zuiden wordt de Seeting of 
Seetingsnollen genoemd. ‘Nol’ is Noord-Hollands voor duin, op 
Texel in gebruik voor ‘hoog duin’. In 1639 was Former Ceetingh eige-
naar van enkele percelen grond achter de duinen. Met de spelling 
van zijn naam werd soepel omgesprongen. In 1740 heette het Set-
ting, in 1789 de Zeeting. Op een kaart van Kikkert uit 1854 staat ‘Ze-
tings Nol’. De nollen aan de landzijde zijn waarschijnlijk tot in de 19e 
eeuw hoog opgestoven terwijl ook zeewaarts het landschap in bewe-
ging was. Zo fors stoof het hier dat het hoogste punt van Texel nu in 
dit gebied ligt. De Hoge Berg bij Den Burg (ruim 15 meter) en het 
Loodsmansduin bij Den Hoorn (24,3 meter) halen het niet bij de 
Seetingsnol: 24,8 meter .

Het jonge duinlandschap is droog, het kent met enkele kleine uit-
blazingsvalleien maar weinig vochtige plekken. Het duin oogt wat 
onoverzichtelijk zoals wel vaker in de buurt van ‘zeedorpen’, waar 
altijd volk rommelde in het duin. Toch is er een duidelijke structuur 
van drie min of meer evenwijdige zandruggen, zoals ook op de 19e-
eeuwse kaart is te zien. Eerst de zeereep met erachter een smalle 
vallei. In deze vallei met lage nolletjes ligt camping Kogerstrand. Een 
deel van de zeereep is rond 1970 als reactie op de forse kustafslag 
door bulldozers naar binnen geschoven. Zuidwaarts is hij zo plat als 
een dubbeltje met helm en wat vlier en aan de lijzijde duindoorn. 
Achter de vallei met de camping ligt een brede band met heel hoge 
duinen eindigend in naaldbos op een derde keten. Aan de oostzijde 
daarvan liggen de hoogste hellingen, waaronder de Seetingsnol. Er 
liggen veel paadjes in dit gebied, met de Spoorbaan als ‘hoofdweg’ 
door het duin. De Spoorbaan, ook bekend als het ‘Moffenlijntje’, 
was in de Tweede Wereldoorlog het tracé van een spoorlijn die vanaf 
Oudeschild via ’t Horntje door de duinen tot voorbij De Koog liep. 
Over dit spoor werden bouwmaterialen en voorraden voor de Atlan-
tikwall aangevoerd. Zie pag. 44 voor een luchtfoto.

Het duingebied van de Seeting is door de opvallende aanwezigheid 
van heel wat konijnen kaler dan de veel ruigere Westerduinen en 
Bleekersvallei. Waar konijnen ontbreken komen lokaal kruipwilgen 
en wat struiken flink omhoog, zoals in een vallei zonder naam pal 
ten zuiden van het Paadje van Schoo. Er groeit in regenrijke jaren, 
zoals 2012, veel grote valeriaan en kale jonker, wat vlinders aantrekt 
zoals de grote parelmoervlinder (zie pag. 62).
In sommige jaren broedt in het open duin een blauwe kiekendief, 
verder zitten er zeer veel graspiepers. Voor de tapuit vormt de See-
ting een van de beste gebieden van Texel, dankzij de vele konijnen 
die het gebied kort houden en nestgelegenheid bieden. Ook vele 
kneutjes benutten de verspreide bosjes en het open, zandige en 
mede daardoor warme duingebied.

Zonering van de planten
De duinen in de Seeting bevatten aan de zeezijde licht kalkhoudend 
zand. Dat is te zien in de luwte van zeereep en rond de Spoorbaan 
waar een struweel van de kalkminnende duindoorn en vlier groeit. 
In de zeeduinen staan langs het Slag naar Paal 18 elk jaar duinstink-
zwammen tussen de helm. Een slankere uitvoering van de bosbewo-
nende stinkzwam.
De open, schrale duingraslanden tonen veel bloemen van kalkrijke 
bodem: driedistel, vleugeltjesbloem en dauwbraam. Fakkelgras en 
bitterkruid horen ook bij het rijtje kalkliefhebbers. Er staan ook 
duinplanten met een minder uitgesproken voorkeur voor kalk zoals 

brunel, geel walstro en veel kleine leeuwetand, afgewisseld met 
duinroosjes en duinviooltjes, zandblauwtjes, schapezuring, kleine 
ratelaars, verschillende duinpaardenbloemen en muizenoortjes. Op 
de koelere noordhellingen staat pluimstaartmos en waar het kalk-
rijk is ook smaragdmos. Op open plekken groeien veel kandelaar-
tjes en Deens lepelblad, de kleine vroege bloeiers van april. In de 
zomer staat hier en daar wat rond wintergroen en in de nazomer de 
duinwespenorchis, een orchidee die in een droog milieu staat, vaak 
tussen wat kruipwilgjes en langs het pad in het naaldbos. Ook plaat-
selijk in de Seeting: fraai hertshooi.
Alleen in de oudste delen aan de oostzijde waar de regen in de loop 
van vele jaren de toplaag van de bodem heeft ontkalkt staan kraai-
hei en wat struikhei.

Naaldbos
In de jaren 20 van de vorige eeuw is Staatsbosbeheer begonnen met 
het planten van bos langs de Ruijslaan. Dit bos is inmiddels  uitlaat-
gebied voor honden bij uitstek. Er staan hoge zwarte dennen en er 
staat richting de voormalige boerderij Uit en Thuis een mooie on-
dergroei met eikvarens, maar richting bebouwing is het bos  in het 
spoor van de viervoeters vaak ruiger met veel braam. Goed is te zien 
dat de zeewind de bomen ‘scheert’. Dennen, eiken, abeel en es-
doorn die zich zeewaarts uitzaaien sneuvelen niet zelden als er in 
het voorjaar veel zoute stormen zijn. In het naaldbos geeft kamper-
foelie geur en kleur. Net waar het bos in het zuiden eindigt staat een 
klein beeldje van Jac.P. Thijsse (1865-1945), in 1995 geplaatst door 
Harry P. Wuis, voorheen hotelier van Hotel Opduin in De Koog.
In het naaldbos en de bosrand broedt naast algemene soorten als 
winterkoning, roodborst, kool- en pimpelmees sinds enkele jaren 
ook de grote bonte specht en soms zingt de zeer welluidende grote 
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lijster. In de overgang van bos naar duin zijn meer bijzonderheden te 
vinden: gekraagde roodstaart, een enkele boomleeuwerik, ransuil 
en een klein aantal boompiepers, een op Texel zeer zeldzame soort.
In bosranden met eiken is in 2002 de eerste eikenpage van Texel 
gezien. In 2012 is hij ook aan de overkant gesignaleerd, rond Den 
Helder. Eikenpage voedt zich hoog in de bomen met honingdauw 
(ofwel luizenpoep). Alleen op warme dagen komen de vlinders naar 
beneden om nectar te zoeken op bloemen.

Campinggasten, flora en fauna
Het kampeerterrein achter de zeereep ontstond tussen de beide we-
reldoorlogen onder de hoede van Staatsbosbeheer. Met ingang van 
1955 viel de camping onder de gemeentelijke Stichting Sociaal Toe-
risme Texel, later opgevolgd door de Recreatiestichting Texel. Nu is 
camping Kogerstrand onderdeel van Texel Campings.
Voor de zomerdrukte losbarst broeden er vele heggemussen en gras-
mussen. Aan de randen ook wel een nachtegaal die zich ook midden 
in de Seeting en pal ten zuiden van de Badweg laat horen. Vroeg in 
het seizoen is er ook het kleinste grasje van Texel te zien: het elders 
zeldzame dwerggras, een centimeter of wat groter dan het omrin-
gende mos. Het grasje komt ook in meer natuurlijke duinen voor en 
bloeit al in maart. 
Via campings en recreatieoorden komen niet zelden nieuwe soorten 
Texel binnen.  Bijvoorbeeld mosbloempje en huisspitsmuis. Ook de 
bolle duinslak is geïmporteerd. Nog voor 1990 werd de bolle duin-
slak voor het eerst op Texel aangetroffen nabij de camping Koger-
strand, maar nu komt hij ook ten zuiden van Oudeschild voor. Deze 
soort houdt van een kalkrijke bodem op dijkhellingen en in droge 
duingraslanden. De laatste jaren vindt een ware opmars plaats, ook 
in de duinen van de Kop van Noord-Holland.
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Omdat stuifzand nabij bebouwing met takken en helmaanplant werd opgevangen, werden de duinen aan de landzijde, mede door mensenhand, het hoogst, een 
verschijnsel dat bij vele oude bewoningskernen langs de Nederlandse kust te zien is, bijvoorbeeld Bloemendaal en Schoorl. Blok van der Velden schilderde de See-
ting rond 1950 met veel stuivend zand. Daarnaast het huidige beeld.
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