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Toen Staatsbosbeheer in 1899 het duingebied van de Dienst der 
Domeinen overnam, veranderde aanvankelijk maar één ding: er 
werd een begin gemaakt met de duinbebossing en bijbehorende 
ontwatering. Voor het overige bleef het duingebruik inclusief 
verpachting en jacht hetzelfde. Natuurbeheer en recreatie beston-
den nog niet. Maar dat zou in de volgende eeuw veranderen. Ac-
tief natuurbeheer werd na 1970 gangbaar, aanvankelijk kleinscha-
lig. Pas sinds ongeveer 1990 is er sprake van actiever en 
grootschaliger ingrijpen ten bate van natuurwaarden, onder an-
dere door afplaggen, beweiding en herstel van de waterstanden.

Aanvankelijk zette Staatsbosbeheer buiten het te bebossen gebied 
de verpachting van de duinen aan duinboeren voort. Ook werden 
delen van de Mient in cultuur gebracht als weiland, zoals de Ploege-
landen en het Lange Stuk. Doel was om er een beter rendement uit 
te halen. Bovendien eiste Staatsbosbeheer van de pachters dat ze 
land zouden verbeteren door het graven van greppels, het strooien 
van kunstmest etc. Maar al voor 1910 kwam er een belangrijke ver-
andering in de benadering van de duinen. Dat was te danken aan 
Jac.P. Thijsse, voorvechter van het natuurbehoud in Nederland, en 
aan de toenmalige directeur van Staatsbosbeheer E.D. van Dissel. 
Thijsse zette de natuur via boeken en publicaties op de politieke 
agenda. Zijn werk vond weerklank bij van Dissel, wat erin resulteer-
de dat in 1908 de Muy als eerste gebied in Nederland een Staatsna-
tuurmonument werd, kort daarna gevolgd door het Mientje. In 
1926 volgde het natuurmonument ‘De Geul en Westerduinen’ en in 
de jaren daarna kregen ook de Slufter en de Eierlandse Duinen een 
beschermde status. Deze terreinen werden niet verder ontgonnen 
en delen ervan waren in de broedtijd voor het publiek afgesloten 
om de rust van de broedende vogels te garanderen.

Bezoek van het bestuur van Natuurmonumenten aan Texel, 1908. 
V.l.n.r. Jac.P. Thijsse (secretaris), P.G. van Tienhoven (penningmees-
ter), boswachter K. Min (Staatsbosbeheer), mw. van Tienhoven, Th.C. 
Oudemans, Jh.T. Oudemans (voorzitter), A. Burdet en mw. Burdet-van 
der Vliet.

Terreinbeheer vanaf 1900

Vogelwachters
Nadat de eerste reservaten waren 
aangewezen, werd de functie van 
vogelwachter ingesteld om de 
rust te handhaven, eierzoekers te 
ontmoedigen en excursies te 
verzorgen. De eerste vogelwach-
ter van de Geul was Klaas Boon, in 
de volksmond ‘Klaas Boontje’ 
genoemd. In de loop van de tijd 
verschenen er enkele vaste en 
mobiele keten, onderkomens om 
in te schaften of te schuilen. Het 
aantal vogelwachters nam toe, 

zodat er in ploegendienst toezicht gehouden kon worden: van 
zonsopkomst tot zonsondergang, zeven dagen per week. Behalve 
met toezicht en excursies hield de vogelwachter zich bezig met het 
inventariseren van broedvogels, wat in de beginjaren neerkwam op 
het zoeken van nesten, waarin de vogelwachter zijn vakmanschap 
kon tonen. Zo lukte het Dick Drijver, vogelwachter in de Geul na 
Klaas Boon, ieder jaar wel 5 of meer nestjes van de sprinkhaanriet-
zanger te vinden. Ook Drijvers opvolger, Jaap Kalis, was een 1e klas 
nestenzoeker, ook van graspiepers. Als jonge man zocht Kalis, toen 
nog los landarbeider, in het voorjaar gedurende drie weken kievits-
eieren in het polderland, waarmee hij  grofweg 3x zoveel verdiende 
als met zijn werk bij de boer.

Vogelwachter Maarten Stoepker houdt (in 1965) een veldleeuwerik in 
de hand. Hij is nog steeds actief als ringer van velduilen. 

Van natuurbescherming naar natuurbeheer
Rond 1910 was het beheer van het Texelse duin een voortzetting van 
het oude gebruik: er werd geboerd, helm geplant en eventueel, als 
de beheerder of de pachter strooisel nodig had, ruigte of struikhei 
gemaaid of plaggen gestoken. Natuurbeheer, beheer puur ten gun-
ste van natuurwaarden, zoals bepaalde vegetaties of weidevogels, 
bestond nog niet. Natuurbescherming beperkte zich tot stoppen 
van ontginning, afsluiten en bewaken. Dit had naast een financiële 
reden vooral een ideologische achtergrond. Thijsse en zijn geest-
verwanten hadden een natuurbeeld in hun hoofd dat er op neer-
kwam dat natuur datgene was waar de mens zich niet mee diende te 
bemoeien. Een natuurreservaat was een gebied met een hek er 
omheen waar niets aan gedaan mocht worden. Dus: niet maaien, 

plaggen, beweiden of anderszins ingrijpen. Thijsse was dan ook 
een groot voorstander van het beëindigen van het duingebruik 
door boeren. Boeren brachten duinvalleien in cultuur, ontwater-
den en strooiden (kunst-)mest. Thijsse had met eigen ogen het 
gebied van de Nederlanden zien veranderen. Vanuit dat perspectief 
en in de situatie van die tijd gezien, was dit een begrijpelijk stand-
punt. Wat Thijsse echter niet zag, was dat de invloed van de mens 
op de natuur ook positief kon uitpakken voor planten en dieren. En 
dat landschap en natuur in Nederland al vele eeuwen door mense-
lijk handelen waren gevormd. Dit inzicht is pal na de oorlog door 
een van Thijsse’s navolgers, Victor Westhoff, in een redevoering 
met de titel ‘Biologische problemen der natuurbescherming’ voor 
het voetlicht gebracht. Kern van zijn betoog was dat ingrepen uit 
het verleden, die verrijkend hadden gewerkt in het heden, als be-
heer moesten worden voortgezet. En naast vrijwel natuurlijke land-
schappen als kwelders waren er ook half-natuurlijke landschappen 
die rijk waren aan natuur, zoals gemaaide graslanden. Kortom: 
afhankelijk van het landschap en het gebruik in het verleden, 
moest de beheerder een strategie kiezen.
De opvatting van Westhoff had aanvankelijk niet veel invloed op 
het beheer van de Texelse duinen. Weliswaar werd er op diverse 
plekken ruigte gemaaid, vanaf 1956 bijvoorbeeld in het toenmalige 
waterwingebied bij Den Hoorn, maar het doel daarvan was primair 
het verkrijgen van strooisel voor het stuifvrij houden van de vele 
onverharde wandelpaden. Daarnaast vond men deze maatregel 
nuttig om het terrein open te houden voor weidevogels en gron-
deleenden. Bij Staatbosbeheer op Texel was natuurbeheer aanvan-
kelijk, net als bij Natuurmonumenten, primair gericht op weidevo-
gels. Pas later ging men zich richten op enkele orchideeënsoorten 
zoals de harlekijn. Daartoe werd jarenlang op enkele kleine vlakjes 
in het duin een hooilandbeheer ingesteld, bijv. bij de Korverskooi 
voor de gevlekte orchis. Pas rond het natuurbeschermingsjaar 1970 
begon Staatsbosbeheer met de nog overgebleven duinboeren in de 
Muy en de Slufter te streven naar een natuurvriendelijk beheer van 
de terreinen. Het adagium werd: laat maaien (na juli) en geen 
kunstmest meer strooien. Ook werden de Eierlandse Duinen op-
nieuw in schapenbeweiding genomen. Aandacht voor vegetatiety-
pen en leefgebieden en sturen met begrazing van natuurlijke pro-
cessen dateert uit de jaren 90.

Grote machines en groot vee 
In het laatste kwart van de vorige eeuw raakte het duin steeds ruiger 
begroeid. Droge duinen verruigden met grassen als duinriet en 
rood zwenkgras, valleien vooral met riet, kruipwilg en grauwe wil-
gen. Ook nam kraaiheide toe, ten koste van struikhei en droog 
duingrasland. Verstuiving, eeuwenlang een probleem maar wel 
belangrijk voor lokale verjonging van het duin, vond niet of nauwe-
lijks meer plaats. Dit was deels een gevolg van de beruchte ‘zure 
regen’, neerslag van onder meer stikstof uit de atmosfeer, waar-
door o.a. de groei van grassen en bramen toeneemt. Het dichter en 
ruiger worden van de begroeiing kwam ook door het wegvallen van 
actief gebruik (maaien, beweiden) als gevolg van het uit de pacht 
nemen van grote stukken duin. Soorten van ruige vegetaties als 
kamperfoelie en struiken namen toe, met in hun kielzog veel zang-

Drie generaties vogelwachters in 
de Geul. Voor de oorlog Klaas 
Boon, vervolgens Dick Drijver en 
Jaap Kalis. Het was een sport om 
elk nestje te vinden en het pron-
ken met een kiekendief voor het 
ANWB-blad hoorde erbij.
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vogels, muizen en de bijbehorende roofvogels. Voor pioniers was 
deze ontwikkeling echter de dood in de pot. Het ging bergafwaarts 
met soorten die niet in ruige vegetaties leven zoals orchideeën, 
parnassia, vele mossoorten, weidevogels en tal van insecten.
Om deze trend te keren was het nodig om in te grijpen op een tot 
dan toe niet vertoonde schaal. Men begon op een aantal plaatsen 
met beweiding door koeien en pony’s, die veel beter dan schapen 
verruiging kunnen tegengaan. In veel valleien was de verruiging 
dusdanig, dat werd overgegaan tot het machinaal afplaggen van het 
terrein. Hierbij wordt de complete vegetatie, inclusief vrijwel de 
gehele zode, verwijderd. Door het onderste laagje van de zode hier 
en daar te laten zitten, kan de zaadbank van nog in de grond sluime-
rende zaden van soms tientallen jaren geleden tot ontwaken ko-
men. Soorten die op deze wijze weer voor de dag kunnen komen 
zijn teer guichelheil, zonnedauwsoorten, klokjesgentiaan, fontein-
kruiden en dophei.
In 1992 werd voor het eerst met een kraan in een Texelse duinvallei 
geplagd, twee stukken in de Buitenmuy. Het meest recente plag-
werk werd in 2011 verricht in de Acht Bunder ten zuiden van de 
Krimweg. In deze periode van krap 20 jaar werd er op tientallen 
plaatsen in duinvalleien geplagd, zowel in voormalig cultuurgras-
land als in verruigde valleien. De grootste plagprojecten zijn die in 
het Mokslootgebied, met 36 ha, en het project in de Nederlanden, 
waarbij 65 ha werd geplagd (zie pags. 112 en 138).
Naast afplaggen, waarbij de gehele vegetatie plus de zode wordt 
weggehaald, is er ook op veel plaatsen ‘gechopperd’. Met een chop-
permachine wordt de zode slechts voor een deel verwijderd. Op de 
achtergebleven organische laag kunnen planten zich makkelijk 
vestigen. Het voordeel van chopperen is dat het versneden materi-
aal goed als strooisel op onverharde paden te gebruiken is. Het 
afvoeren van plagsel is lastiger.

Recreatie
In de 19e eeuw kwamen maar weinig reizigers naar Texel. Het ging 
om enkele botanici, verzamelaars van vogeleieren en welgestelden, 
die het eiland wel eens met eigen ogen wilden zien. In het begin van 
de vorige eeuw, in de beginjaren van het toerisme, kwamen er twee 
soorten bezoekers naar het eiland: ‘feugeltjesmensen’ en badgas-
ten. De eersten in het kielzog van Jac.P. Thijsse, de laatsten gelokt 
door de VVV. Ruim een eeuw later is dat in wezen niet veel anders. 
Voor het terreinbeheer betekende de aanzwellende stroom toeris-
ten dat er geleidelijk meer terrein in de broedtijd moest worden 
afgesloten. Ter compensatie werden in veel terreinen wandelroutes 
aangelegd. Inmiddels ligt er in het Texelse duin een wandelpaden-

net van vele kilometers. Ook zijn er diverse uitkijkposten aange-
legd, vaak op hoge duinen, zoals de Bertusnol. Excursies met vogel-
wachters geven bezoekers de kans een kijkje te nemen in het 
afgesloten gebied. Op enkele plaatsen is een zonering in het ge-
bruik ontstaan, zoals op de zuidpunt. Hier is het gebied van de Geul 
geheel afgesloten, o.a. vanwege de lepelaarkolonie. De Horspol-
ders ten zuiden daarvan zijn over wandelpaden toegankelijk, en op 
de Hors zelf kan de wandelaar vrijelijk ronddwalen. Omdat deze 
gebieden successievelijk steeds verder van de verharde weg af lig-
gen, vindt er vanzelf een afname van het aantal bezoekers plaats, 
zodat de druk op de natuur ook vermindert. Ook de zuidkant van 
het Sluftergebied en enkele kleinere duingebieden zijn deels vrij 
toegankelijk. Met ieder wandelpad dat er bij 
komt wordt het duin  verder in stukken 
gesneden, waardoor de rust in het land-
schap afneemt, zowel voor dier als 
mens. Dat er op Texel een maximum 
aan het aantal overnachtingsplaat-
sen gesteld is, beschermt zowel 
de natuur als de recreatieve 
sector zelf.

Dieren: lotgevallen tot het jaar 2000

Jachttableau nabij Den Hoorn, november 1986. Jagers en drijvers, midden boven met lichte jas jager-
meester Aris van der Slikke. Op de voorgrond het resultaat van die dag: vele konijnen, hazen en daar-
achter fazanten. De jacht in het duin is in het jaar 2000 beëindigd.

Eieren rapen in de 20e eeuw. Op de foto drie vogel-
wachters met links Dick Drijver, met de rijke oogst 
uit de zilvermeeuwkolonie in de Westerduinen voor 
een bekende beschuitfabriek (ca 1950).

Eieren rapen en vogels vangen
Eeuwenlang werden op Texel vogels gevangen. Vanaf de 
16e eeuw zijn eendenkooien bekend op Texel. Uit de 18e 
en 19e eeuw geldt datzelfde voor het vangen van zang-
vogels bijv. lijsters (met strikken en lijmstokken), hout-
snippen en goudplevieren. In de Tweede Wereldoorlog 
werden ook lepelaars gevangen en opgegeten. De jacht 
op houtsnippen in duin en bos ging door tot het jaar 
2000.
Overal aan de kust, ook op Texel, was het rapen van 
eieren een gewilde bijverdienste. Uit de 17e eeuw is 
bekend dat er veel werd geraapt op Eierland, waarvan 
de naam niets aan duidelijkheid te wensen overlaat. In 
de eerste helft van de 18e eeuw had de pachter (‘kaste-
lein’) van Eierland in de maand mei 6 of 7 mensen in 
dienst om eieren te rapen, tot wel 30.000 stuks. Ver-
volglegsels werden met rust gelaten.
In de 19e eeuw raapten de pachters van het Texelse duin 
in hun terreinen eieren van allerlei vogelsoorten, o.a. 
van weidevogels, strandplevier, dwergstern, zwarte 
stern en blauwe reiger. Van de bergeend werden eieren 
geraapt en uitgebroed, de kuikens werden verkocht.
Tot ver in de 20e eeuw werden ook door vogelwachters 
eieren van kiekendieven en andere roofvogels geraapt 
en nesten vernietigd. Daarnaast werden vogels gevan-
gen in de - nu verdwenen - vinkenbaan bij het Alloo en 
in de Korverskooi, later ook voor onderzoek naar de 
vogeltrek (zie pag. 136).

Minder gewenste dieren, 
verschuivende meningen
Naast bescherming van vogels, vond de 
laatste 100 jaar ook bestrijding van en-
kele schadelijk geachte soorten plaats 
zoals (vroeger) konijnen en kraaiachtigen 
en (nu nog) katten. Daarnaast waren 
vogelwachters belast met het in de hand 
houden van meeuwenkolonies, met name 
van zilvermeeuw en kokmeeuw. Dit ge-
beurde door het uithalen van eieren en 
het verstoren van nesten. Zilvermeeuwen 
zijn ook een tijdlang vergiftigd door het 
in de broedkolonies uitstrooien van korst-
jes brood met strychnine. Bestrijding van 
meeuwen werd rond 1970 beëindigd op 
basis van veranderende inzichten, maar 
ook omdat de zilvermeeuw op dat mo-
ment door de invloed van landbouwgif 
achteruitging. Na toename van de popu-
laties in de jaren 80 is het huidige beleid 
om nesten, op plaatsen waar meeuwen 
ongewenst zijn, te verstoren. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor kwetsbare, voor meeu-
wenmest gevoelige vegetaties.
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Rechts een foto van voor 1940: 
ook Jac.P. Thijsse raapt een eitje.

Zonering van recreatie in het  
Nationaal Park 

vrij toegankelijk buiten de paden 
(Slufter en De Hors)

intensief netwerk van wandelpaden

extensief netwerk van paden

militair terrein

camping

niet toegankelijk gebied

NB  De Razende Bol maakt officieel geen
  deel uit van het Nationaal Park.
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