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Ondanks bovengenoemde kant-
tekeningen is het boek een aanrader. 
Het levert de entomoloog (s.l.) een zeer 
informatieve en vrij complete regionale 
entomofauna. Afgezien van misschien 
De Kaaistoep, waar het onderzoek in 2014 
inmiddels het 20ste jaargang beleefde 
(Peeters et al. 2014), is er geen gebied in 
Nederland waarover een vergelijkbare 
hoeveelheid data beschikbaar is. De Bio-
diversiteit van De Meinweg valt echter 
de eer te beurt de eerste publicatie te zijn 
die deze informatie bundelt in één alles-
omvattend publicatie. 
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In 35 hoofdstukken hebben maar liefst 
43 auteurs bijdragen geleverd voor een 
veelomvattend en geheel bijgewerkt 
overzicht van natuur en landschap van 
Texel. Dat van de auteurs bijna de helft 
op Texel woont of heeft gewoond geeft 
aan dat ook op the eiland zelf veel ken-
nis aanwezig is. Alhoewel er al veel 
over Texel geschreven is, nooit eerder 
kwamen zoveel aspecten van heel Texel 
in één boek aan bod. De eindredactie 
is er in geslaagd alles tot een rijkelijk 
geïllustreerd en goed leesbaar geheel te 
smeden. 

De hoofdstukken zijn verdeeld in 
vijf thema’s. ‘Landschapsgeschiedenis 
en klimaat’ laat zien wat Texel ‘anders’ 
maakt: de Pleistocene kern (van dezelfde 
stuwwal als Wieringen en Gaasterland 
overigens) en een gelijkmatiger uitge-
sproken zeeklimaat. In ‘Lijnen naar het 
verleden’ komt vooral de menselijke 
bedrijvigheid in de natuur aan bod zoals 
eendenkooien, visserij, zeegras visserij, 
drinkwaterwinning, peilverlaging ten 
gunste van landbouwers maar ten nadele 
van de natuur. In ‘Zee en strand’ komen 
achtereenvolgens aan bod: fossiele bot-
ten van het strand, kiezelwieren zwevend 
in zee en levend op de wadbodem, de 
grotere wiersoorten waaronder ook de 
van (rots)kusten elders aanspoelende en 
door de mens aangevoerde als het Japans 
bessenwier. Exoten spelen ook een steeds 

belangrijker rol bij de schelpdieren rond 
Texel. Amerikaanse mesheften overheer-
sen inmiddels in de Noordzeekustzone 
en de Waddenzee en de Japanse oester 
vervangt hier de vroegere mosselbanken 
die door overbevissing grotendeels zijn 
verdwenen. Hans Witte kan dankzij de 
door het NIOZ voortgezette komvisserij 
in het Marsdiep veranderingen in de vis-
stand sinds 1959 volgen, zoals het steeds 
zeldzamer worden van de paling. De ge-
wone zeehond heeft gelukkig weer een  
goede populatie weten op te bouwen en 
grijze zeehonden komen er de laatste  
decennia steeds meer. Ook bruinvissen 
nemen sinds de eeuwwisseling weer 
flink toe getuige sterke toename van 
waarnemingen vanaf wal en veerboot.

Onder ‘Texel, vogeleiland’ lezen we 
dat de historie terug gaat tot de mel-
dingen in 1362 van een hier gevangen 
slechtvalk en klachten over ‘arenden’ 
(vermoedelijk kiekendieven) in 1529 die 
de konijnen in de duinen vingen. Texel 
werd beroemd als vogeleiland, ruim  
honderd jaar geleden kwamen hier al 
Nederlandse maar ook Engelse vogelaars 
– en zij komen nog steeds! Wat hier voor-
komt wordt zeker sinds de jaren 1950 
nauwkeurig bijgehouden door de bloei-
ende vogelwerkgroep. Theunis Piersma 
en zijn groep verrichten veel onderzoek 
aan de rol van de voedselrijke Wadden- 
zee voor trekvogels als kanoet, rosse 
grutto, rotgans, drieteenstrandloper en 
lepelaar. Jaarlijks meten zij de fluctuaties 
in de hoeveelheid bodemorganismen op 
de wadplaten in de westelijke Wadden-
zee. Hoe nemen de vogels de beslissing 
waar zij het beste kunnen gaan foera-
geren? De topprestaties van deze vogels 
zijn verbluffend. 

‘Het binnenland’ vormt met 84 
bladzijden de hoofdmoot in dit boek 
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die ik wat uitgebreider zal bespreken. 
Achtereenvolgens komen planten, mos-
sen, korstmossen, paddenstoelen, land- 
en zoetwaterslakken, insecten en zoog- 
dieren aanbod. De Candolle bezocht Texel 
al in 1799, Holkema deed hier onder- 
zoek voor zijn Plantengroei van de Wad-
deneilanden (1870). Staatsbosbeheer 
probeert vanaf 2011 door alleen zomerse 
begrazing met grote grazers het vroe-
gere extensieve agrarische gebruik van 
de duinen na te bootsen in de hoop op 
een terugkeer van de vroegere rijkdom. 
Door de grote variatie in milieus is de 
plantenrijkdom nog steeds aanzienlijk 
en in de nieuwe duinvorming op de Hors 
kan successie gevolgd worden. De dui-
nen zijn een ‘topgebied voor mossen en 
korstmossen’, de Hogeberg met zijn oude 
bomen blijkt een korstmossenhotspot. 
De vroegere bekleding van zeedijken met 
natuursteen bood ook plaats aan bijzon-
dere korstmossen. Een paddenstoelen-
excursie van west naar oost leert ons het 
glinsterknotsje kennen dat al in januari 
op een ondergestoven aanspoelselzone 
in de Slufter groeit. Nieuwe duinvorming 
op de Hors levert allerlei onverwachte 
soorten op. Van de helmduinen neemt 
de soortenrijkdom toe richting de bin-
nenduinen. De extensieve duinbegrazing 
is soms gunstig, maar kan ook padden-
stoelensoorten doen verdwijnen. Eind 
jaren 1930 zijn de land- en zoetwater-
slakken op Texel geïnventariseerd, in 
de jaren 1960 nog eens, waardoor nu 
zo’n 100 soorten bekend zijn. Door de 
import van sneeuwklokjes uit Frankrijk 
en uitpoten in het bos zijn ook een paar 
landslakken ingevoerd. Met waterplan-

ten uitgeplant in particuliere vijvers zijn 
zoetwater weekdieren als posthoornslak 
en vermoedelijk de zwanenmossel mee-
gekomen. Ook bij de zoogdieren speelt 
import door menselijke activiteiten een 
nivellering in de hand. Mol en vos zijn 
(nog) afwezig. De eens algemene ende-
mische ondersoort van de noordse woel-
muis wordt buiten de duinen en enkele 
natuurreservaten elders op Texel nauwe-
lijks meer aangetroffen.

Van de Texelse insecten komen 
vanzelfsprekend niet alle groepen aan 
bod. Jacques de Raad en Kars Veling rap-
porteren over de libellen. Het zou hier, 
gezien de vele zon en de fraaie biotopen, 
moeten wemelen van de libellen, maar 
dat blijkt niet het geval. Libellen brengen 
het grootste deel van hun leven door als 
larve in het water. Dat water moet zoet 
zijn en een gevarieerde onderwaterve-
getatie herbergen. Grote grazers vreten 
die vegetatie op, in de duinen is daarom 
een aantal poelen afgerasterd. Een kaart 
geeft het verspreidingspatroon van libel-
len op Texel en weerspiegelt volgens de 
auteurs de plaatsen waar zoet water van 
goede kwaliteit aanwezig is... maar zijn 
niet juist de plaatsen waar libellenspot-
ters naar toe gaan? Niet voor niets raden 
de auteurs ons zo’n plas aan om het boei-
ende gedrag van libellen te bestuderen! 
En langs die waterrand vinden zij de lar-
venhuidjes die op soort te determineren 
zijn en hun aanwezigheid onomstotelijk 
aantonen ook al zie je ze op dat moment 
niet vliegen. 

Texels vlinderdeskundige Cees Maas 
schrijft over de dagvlinders. Hij geeft dui-
delijk aan waar we de diverse soorten het 

beste kunnen zoeken. Texel beroemt zich 
op Nederlands grootste populatie van 
de grote parelmoervlinder. Waren er nog 
maar veel konijnen verzucht Cees, dan 
waren er voldoende kale plekken voor de 
diverse soorten viooltjes, de voedselplant 
van de rupsen van de drie hier voorko-
mende parelmoervlinders. Zeldzame 
dwaalgasten als koninginnenpage, rouw-
mantel, grote vos of resedawitje halen 
meestal Texels meest gelezen plaatselijk 
krant. 

Dick Groenendijk en Rob van Bem- 
melen behandelen de nachtvlinders.  
Die worden ’s nachts met een lamp en 
een wit laken aangetrokken of met licht-
vallen een hele nacht lang gevangen.  
De auteurs geven aan dat dit vangen een 
verstoring van het navigatiesysteem  
betekent en niet voor niets dus heeft 
prof. Koeman onlangs (NRC 11.viii.2014) 
de noodklok geluid. Als vele amateurs 
lichtvallen gaan gebruiken is De Vlinder-
stichting die dit propageert straks mede 
verantwoordelijk voor de achteruitgang 
van vlinders. De Vlinderstichting rea-
geerde nogal laconiek dat er al zoveel 
licht wordt uitgestraald ’s nachts dat er 
nog wel wat bij kon. Het onderzoek aan 
nachtvlinders op Texel staat nog in de 
kinderschoenen. Er zijn zo weinig oude 
waarnemingen dat trends in aantallen  
en soorten niet te geven zijn: er valt nog 
veel te ontdekken. In 2010 werden hier 
in een weekend 23 nieuwe nachtvlinder-
soorten ontdekt!

Texels staatbosbeheerder Erik van 
der Spek is ook wilde bijendeskundige 
en dus auteur van het hoofdstuk daar-
over. Sinds 1999 is het aantal soorten 

In het boek 'Texel is anders' komen landschap, cultuurhistorie en (vooral) natuur van Texel uitgebreid voor het voetlicht. Foto: Sytske Dijksen, 
Foto Fitis
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met enkele tientallen toegenomen, een 
‘waarnemerseffect’ schrijft hij terecht, 
zonder zichzelf daarbij te noemen, maar 
ook hielp het dat er nu goede Neder-
landstalige determineertabellen zijn 
verschenen. Hij wijst op de belangrijke 
rol die bijen spelen als bloembestuivers. 
Staatsbosbeheer probeert overmatige 
concurrentie door honingbijen tegen 
te gaan en hanteert als vuistregel dat 
de helft van het stuifmeel en de nectar 
beschikbaar moet zijn voor wilde bijen. 
Bloemrijke plantsoenen, wegbermen, 
slootoevers en tuinwallen kunnen in-
dien goed beheerd bloemrijk zijn en 
nestgelegenheid bieden. Helaas gaan 
steeds meer particulieren er toe over de 
openbare wegberm nabij hun huis ook 
als hun gazon te beschouwen, dat kort 
geschoren hoort te zijn zonder ‘onkruid’. 
Hierdoor zijn vooral natuurgebieden en 
bloemrijke particuliere tuinen refugia 
voor de wilde bijen.

Maar liefst vijf auteurs wierpen zich 
op de loopkeverfauna. Texel blijkt het 
best bemonsterde van de Waddenei- 
landen, de oudste waarnemingen date-
ren al van eind 19e eeuw. Van 1984 tot 
1990 was een Texelse loopkeverwerk-
groep actief. Deze is in 2008 weer op-
gestart. Het inventariseren gebeurt met 
bodemvallen. Van de 372 Nederlandse 
soorten zijn inmiddels 184 hier aange-
troffen. Texel is de enige Nederlandse 
vindplaats van een ongevleuglde loop-
kever Platyderus depressus, waarschijnlijk 
een relictpopulatie van na de ijstijden. 
Het effect van plaggen in 2010 in het 
duingebied de Nederlanden lijkt een  
gering effect te hebben. Het gebied was  
rijk aan speciaal in schrale terreinen 

levende loopkeversoorten. Deze lijken 
zich, weliswaar nog in lagere aantallen, 
gehandhaafd te hebben. Ook op kwelders 
en in de Slufter leeft een interessante  
serie loopkevers die zoutwater kan ver- 
dragen en zelfs langdurige onderdom-
peling daarin. Deels leven zij in gan-
gen die bij overspoeling lucht blijven 
vasthouden.

Van de 45 Nederlandse sprinkhaan- 
soorten zijn er 14 aangetroffen op Texel, 
de meeste in de duinen. Als warmte- 
minnaars vinden zij daar de beste om- 
standigheden. De meeste soorten kun-
nen vliegen, twee nieuwkomers de 
struiksprinkhaan en de zuidelijk boom-
sprinkhaan vliegen niet, die hebben Texel 
dus niet op eigen kracht bereikt. Van de 
veenmol, in 1900 nog gemeld als een 
plaag, zijn daarna weinig waarnemingen 
meer gemeld. Uit het begin van deze 
eeuw zijn er enkele meldingen, maar nu 
is hij al een aantal jaren niet meer waar-
genomen. Tijd om de veenmol op Texel 
extra aandacht te geven vindt de auteur 
Baudewijn Odé. De achteruitgang van  
vogels als grauwe klauwier, tapuit en 
roodborsttapuit, die graag sprinkhanen 
eten, hangt samen met een achteruit-
gang van de sprinkhanen door onder 
andere de intensivering van agrarisch 
graslandgebruik. Hierdoor zijn veel 
graslanden verworden tot eenvormige 
steppes. Beheer van de natuurreservaten 
zal daarom gericht moeten zijn op het 
behoud van structuurvariatie die kansen 
geeft voor een rijke flora en een rijke 
insectenfauna.

Ten slotte behandelt mierendeskun-
dige Peter Boer de Texelse mieren. Op het 
eiland komen 23 van de 68 Nederlandse 

mierensoorten voor. Vele miljarden mie-
ren leven er zelfs, het zijn belangrijke 
omwoelers van de bodem die ze daarmee 
draineren en luchtig houden. Ze hebben 
hierdoor meer invloed op het landschap 
dan andere insecten. De Texelse bodem 
lijkt verzadigd met mieren, het vestigen 
van nieuwe kolonies zal niet eenvoudig 
zijn. De meeste mierensoorten versprei-
den zich slecht, sommige hebben Texel 
gewoon nog niet bereikt! De rode bosmier 
is door de mens ingevoerd als educatief 
project: een tentoonstellingsnest in het 
oude Texelse museum in het bos. Daar 
zijn ze uit ontsnapt. Het verbaast niet dat 
Peter Boer de plaggende natuurbeheerder 
als grootste vijand ziet voor veel insec-
ten, waaronder ook de deuklipstermier. 
Deze kwam vrijwel zeker op Texel voor, 
maar nu niet meer. 

Veel lof voor dit boek, maar ik ver-
oorloof mij ook enige kritiek. Het ont-
breken van een register van soorten is 
onhandig als je even snel wilt kijken 
of je iets over een bepaalde soort kunt 
vinden in dit boek. Afgezien van de kaart 
op pagina 4 met alle natuurgebieden 
van Natuurmonumenten en Staatsbos-
beheer op Texel heb je naast dit boek 
ook een topografische kaart nodig om 
te vinden waar in de tekst genoemde 
gebieden als Pompevlak, de Volharding, 
et cetera te vinden zijn. Een omissie 
vind ik dat het brakke en zoete water 
en wat daarin leeft nauwelijks aan bod 
komt terwijl daar toch in het verleden 
veel onderzoek aan is vastgelegd in rap-
porten van Provincie Noord-Holland. Het 
zoetwater op Texel heeft veel te leiden 
van eutrofiëring. De Bol was het enige 
brakwater gebied waar groot zeegras en 
slakjes daarbij horend voorkwamen. Zijn 
deze brakke wateren weggelaten omdat 
het beheren niet tot een succesverhaal 
konden leiden? Met het vervangen van 
het sluisje naar de Waddenzee bij de Bol 
zijn zeegras en zijn slakjes verdwenen, 
een hevel om zoutwater in te brengen 
heeft niet gewerkt en trekvissen als de 
koornaarvis zijn dus weggebleven. Het 
brakwater van de Petten is nog steeds 
interessant maar nooit degelijk onder-
zocht. Dijkverbeteraars zouden hier 
graag de zoute kwel onder de dijk door 
willen tegengaan.

Hoe dan ook, zoals uit dit boek blijkt 
is Texel is nog steeds de moeite waard 
wat betreft flora en fauna, en er blijft na 
deze publicatie gelukkig ook nog veel te 
onderzoeken over!

Gerhard C. Cadée
Koninklijk Nederlands Instituut voor Onder-

zoek der Zee (NIOZ)

Het typisch Texelse tuinwallenlandschap op de Hoge Berg. Foto: Sytske Dijksen, Foto Fitis


