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dergelijke dingen opraapt. Tot zoover ons verhaal over de „Zeepillen". 
Maar nu lezen we in Kosmos 1929 Heft 4, dat ook in het zoete water dergelijke 

kogels voor kunnen komen en wel bestaande uit ineengerolde larixnaalden. 
Dr. Morton beschrijft een geval uit de Halstattersee in Boven-Oostenrijk, waar 
ze voorkomen op den bodem, maar dicht bij den oever. De naalden zijn zoo 
dicht ineengevlochten, dat ze zonder eenig bindmiddel aan elkaar hechten, in 
vederlichte, maar toch stevige kogels van wel 15 cM. doorsnede of in langwerpige, 
op worstjes gelijkende voorwerpen. Afgebeeld is een dergelijke kogel van 12 cM. 
met een droog gewicht van 55 gram en een met een stuk touw als vormingskern. 
Gewoonlijk is dit echter een takje van Pinus montana of een stukje wortelstok 
van Sparganium neglectum. Of dergelijke dingen bij ons misschien ook te vinden 
zijn? De voorwaarden voor hun ontstaan zijn: een larixbosch, nabij een meer 
met vlakke zandigen bodem en een regelmatige waterbeweging, die ze aan den 
rol brengt. Gewone dennenaalden zullen wel te stijf zijn. In elk geval zijn dergelijke 
dingen nu gesignaleerd en misschien hooren we er nog wel eens van. 

J. M. VAN DEN HOUTEN. 

DE GROOTE TOCHT. 

VAN Texel's Zuidpunt naar Terschellings Oosthoek in vier dagen, nog eens 
een echt ouderwetsche wandeling. We begonnen bij het beroemde Horntje 
bij de Mok. De duinen van de Mok, de Siboesnollen, de Geul, de duinen 

van Loodsmansduin en verderop zijn alle verklaard tot Staatsnatuurmonumenten. 
In aansluiting daarmee ligt het natuurmonument van Westerduinen, Biesbosch en 
Bleekersvallei en dan komt voorbij de Koog het natuurmonument van de Muien 
en Sluiters. Dit alles en nog veel meer wilden we zien. 

Van het Horntje af hielden we de binnenvoet van het duin en belandden al 
spoedig bij de plas van de Petten, een bezitting van de Vereeniging tot behoud 
van natuurmonumenten en een van de mooiste Texelsche landschappen. De plas 
ligt aan den voet van het duin, met als voorgrond een malsch hooilandje vol 
orchideeën en als achtergrond in de verte het ongeloofelijk mooie dorpje Hoorn. 
Je mag de Petten niet betreden, maar op het duin gezeten kun je ze volledig 
bekijken. Eenigen tijd geleden vreesden wij, dat de sterntjes er de kluten zouden 
verdringen, maar ze broedden er nu vrij rustig naast elkaar, een kleine twintig 
paar kluten, wat meer sterntjes en ook nog een enkele scholekster en strand-
pleviertjes en een enkele onwelkome kokmeeuw. De kluten hadden al jongen, 
die op hun lange beenen rondploeterden door de modder of lustig rondzwommen, 
waar het water dieper was. 

We hadden daar nog graag een uurtje doorgebracht, maar moesten verderop, 
het Pompevlak dwars over en zoo naar de „nieuwe" vallei, de Geul. 

We hadden gevreesd, dat het zoetwatermeer na de twee abnormaal droge jaren 
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wel verdwenen zou zijn, maar dat viel geweldig mee. De plas was maar weinig 
kleiner dan vier jaar geleden. Maar, evenals toen, was er maar weinig blank 
water te zien, want alles lag onder de prachtig rijk bloeiende en heerlijk geurende 
waterranonkels. Daar tusschen verhieven zich hier en daar kleine eilandjes van 
bloembiezen en de oever was voor een groot deel bezet met breede strooken 
van zeebies, Scirpus maritimus. Op een tamelijk open plek lagen wat eenden: 
gewone wilde eend, slobeend, mooie wintertalinkjes, een enkele zomertaling en 
zoowaar ook pijlstaarten, die hier en daar op de Noordzee-eilanden broeden en 
wel gehouden worden voor verwilderde lokvogels uit eendekooien, maar ik be
twijfel, of dat wel altijd het geval is. Koeten ontbraken niet en westwaarts was 
veel drukte van kokmeeuwen, die al een vrij talrijke kolonie vormen. Ook de 
koekoeken brachten veel vertier, ze zijn op de eilanden talrijker dan ooit en 
hebben geen gebrek, dank zij de bastaardsatijnvlinderrupsen. Maar een volgend 
jaar kon dat wel anders zijn. Naar het westen toe gaat het meer van de Geul 
over in een moerassige vlakte met tal van bultjes of „bollen". In al de groote 
duinvalleien van de eilanden vindt men die bollen en de Bollenkamer ontleent er 
misschien zijn naam aan. Holkema beschreef ze reeds en ze zijn de aandacht 
van den botanicus zeker waard. Hun hoogte is meestal éen meter, zelden hooger 
en heel dikwijls vertoonen ze een laagsgewijze begroeiing: onderaan Anagallis 
en Sturmia, hoogerop handekenskruiden en Parnassia, nog hooger moeras-
wespenorchis en Duizendguldenkruid en eindelijk Pirola onder de duindoorns. 
Hier in de Geul kunnen we ook het Zonneroosje verwachten. Twaalf jaar geleden 
groeide het in groote menigte waar nu de plas is, maar ik twijfel er niet aan, 
of in het westelijk deel vindt ge het in Juli of Augustus nog wel op de bollen. 
Ge zoudt ons kunnen verblijden met een mooie foto van een typische rijk be
groeide bol met bloeiende zonneroosjes. 

De duinen langs den zuidrand van de Geul leken ons witter dan gewoonlijk, 
zeker het gevolg van de droge jaren en van de rups, die de duindoorns vernielt. 
Wij gingen er heen, om meteen het breede zuiderstrand te zien met de heuvel 
van Onrust. Toen we de kruin van het duin bereikten, werden we verrast, doordat 
we een halven kilometer verder op het strand en aansluitend aan paal 10 een 
geheel nieuwe duinreeks ontdekten, nog wit en zonder plantengroei en hier en 
daar staken er nog zwarte brokken van teenhorden uit. Want dit is een kunst
matig duin, een stuifdijk, aangelegd door Waterstaat. Verleden jaar was daar nog 
niets van te zien, nu kunnen we reeds spreken van een „nieuwe" Geul en 
binnen zeer weinige jaren hebben we hier weer een duinmeer met een weelde van 
planten en dieren, tenzij de zee haar terrein herovert. Alweer een aardig nieuw 
studieveld. 

We gingen weer terug, stapten regelrecht op Loodsmansduin af en kwamen 
toen door een duinlandschap, dat stellig niet ontstaan is onder invloed van 
Waterstaat. Hier geen duinreeksen of lange valleien, maar een onontwarbaar 
stelsel van kopjes en kuiltjes, nog het meest herinnerend aan een woelige zee 



De Geul op Texel, begroeid met waterranonkel. Foto J. STRIJBOS 
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met korte golven. En heel dit landschap was bedekt met een dicht aaneenge
sloten dek van duinroosjes, kort van stengel, rijk vertakt, met dik en frisch groen 
blad en pas in bloei komend. Hektaren bij hektaren zijn hier bedekt met duin
roosjes. Slechts hier en daar is een plaatsje voor een enkel driekleurig viooltje 
of wat buntgras. Onwillekeurig schrijven we den dichten en lagen groei van die 
duinroosjes toe aan de scheerende werking van schapen en konijnen. Maar later 
vonden we een dergelijken groei toch ook op plaatsen waar jaren lang geen 
schapen geloopen hebben en ook het konijn schaarsch was. Bovendien vinden 
we in het Kennemerduin, waar waarlijk geen gebrek aan konijnen is, de duin
roosjes toch tamelijk hoog opgeschoten, lang zoo laag niet als daar op Texel. 
Er komen dus andere oorzaken bij in het spel, ik denk dat wind en zon hier 
wel een woordje mee spreken. Is er wel ooit een goede studie gemaakt van het 
klimaat van Texel? 

Welgemoed stapten we voort door de roosjes over hoog en laag en beklommen 
eindelijk de steile Zuidhelling van den tweelingberg van het Loodsmansduin, want 
dat is een dubbelduin. Hoog op die helling tot dicht onder de top is een flinke 
groei van de Blauwe Zeedistel (Efyngium maritimum), een plant die op Texel 
tamelijk zeldzaam mag heeten en hier nu een veilige plaats heeft in het Natuur
monument van Geul en Loodsmansduin. 

Het prachtig vergezicht, dat men hier te genieten krijgt, wordt langzamerhand 
al wereldberoemd. Wij genoten er ook van, doch maakten meteen van de gele
genheid gebruik om onze verdere tocht uit te stippelen naar het Noordvlak en 
de Zwarte Richel, waar de Zilvermeeuwen huizen. 

We dalen af tot den binnenrand van het duin en houden dien tot aan het Jan 
Aye slag. Deze wandeling langs den duinvoet is weer een der mooiste die ik ken. 
Het duin is laag en dicht begroeid met heide en rechts liggen de flauw glooiende 
hooilanden, van ons pad gescheiden door een droge sloot, begroeid met bramen 
en reusachtige stekelvarens. De strook van het hooiland vlak aan de sloot heeft 
nog iets van het karakter van de vroegere mient en wanneer de sloot weer 
water gaat bevatten en het grondwater iets stijgt (wat met een paar jaar best 
mogelijk is) dan vindt ge in die strook nog wel weer eens de Blauwe klokjes
gentiaan of de witte nachtorchis. De uitkijk van dezen rand naar Hoorn, de 
Westen, Zuid Haffel over het zonnige ruime Texel met zijn wijd verspreide, 
mooie groote boerderijen geeft een hoog genot en wij hebben dan ook gebeden 
en gesmeekt, om dezen rand niet te bebosschen en er geen overbodigen harden 
weg aan te leggen. Tot tijd en wijle dat het wandelen weer in eere komt (en 
dat zal gebeuren) moeten we trachten de eerste-klas wandelpaden te behouden. 

Nu gaat het weer westwaarts het duin in, eerst door aardig opgroeiend bosch 
en dan door valleien dicht begroeid met hei en kraaihei. Het eigenlijke Heivlak 
laten we links liggen en dan komen we aan de Moksloot, die hier aardig dicht 
gegroeid is. Hier en daar zien we plekken Galigaan, die getuigen van den vroegeren 
moerassige toestand van deze vallei. Een kiekendief zweeft hoog in de lucht. 
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Listig verborgen in de bramen ligt een eksternest. Een enkele lijsterbes, fel groen 
in jong blad staat tegen de duinhelling, met wat vlieren de eenige eigenlijke 
boomgroei in deze duinen. Enkele zilvermeeuwen vliegen over onze hoofden. 
We zetten nog wat door, beklimmen eindelijk een hoog duin, de Jan Klaassens 
Nol, en gaan daar zitten, want nu ligt de meeuwenstad vlak voor ons. 

Op den voorgrond een stelsel van lage duintjes en smalle dalen en daarachter 
op een afstand van ongeveer honderdvijftig meter een lange duinenrij, een 
kilometer naar rechts, een kilometer naar links. Op de lage duintjes staan hier 

De broedplaats van de Stormmeeuwtjes bij Paal 23. Foto A. BURDET. 

en daar groepjes van twee, drie zilvermeeuwen en de duinenrij is geheel bezet 
met dergelijke groepjes. In de lucht vliegen er nog enkele dozijnen af en aan, 
want er is nog geen onrust in de kolonie. Een wulp vliegt er onbekommerd en 
ongestoord door heen. Vlak voor ons in de laagte heeft een scholekster zijn nest 
en hij gedoogt niet, dat een zilvermeeuw in de buurt komt. Toch kan de zilver
meeuw het niet laten, om langs het nest te strijken, maar dan komt de schol
ekster met fel geschreeuw en felle vlucht op hem af en hij maakt zich uit de voeten. 

Er is tegenwoordig in West-Europa heel wat te doen over die zilvermeeuwen. 
Hun aantal neemt sterk toe en hun gewoonten worden er niet beter op. In plaats 
van behoorlijk hun voedsel te zoeken in de zee en langs de stranden gaan ze 
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ook landwaarts in, verschalken wel eens een muis of rat, maar ook jonge 
vogeltjes en eieren van allerlei soort. Op Texel wist een zilvermeeuw zelfs eieren 
te stelen uit een kippenhok. Al tientallen van jaren geleden had de kolonie van 
Groote Sterns op den Memmert te lijden van de zilvermeeuwen, thans dreigt 
hetzelfde gevaar op Griend. Er gaan dan ook stemmen op, die aandringen op 
beperking en bestrijding van de zilvermeeuwen, al zijn die vogels dan ook nog 
zoo mooi en interessant en al maakt een goed bevolkte zilvermeeuwkolonie ook 
nog zoo'n grootschen indruk. 

Ik moet zeggen, dat ik werkelijk zelden schooner natuurtafereel heb genoten 
dan op dien Mei-namiddag op Jan Klaassens Nol, met de groote zilvermeeuwen
stad vlak voor ons. We daalden ook af, om de vestiging van nabij te bezien en 

De Geul van de Kleine Slufter. Op den achtergrond de Stuifdijk. Foto J. STRIJBOS. 

liepen weldra onder een wolk van die prachtige vogels, die velerlei geluid lieten 
hooren, terwijl sommigen ook aanvallend te werk gingen. Naar de voedselresten 
en uitwerpselen te oordeelen, die overal verspreid lagen, voedden deze Texelsche 
meeuwen zich in hoofdzaak met krabben en schelpdieren. De rustplaatsen waar 
ze soms bij dozijnen gezellig bij elkaar staan, waren bedekt met een vastgetrapte 
laag van mosselgruis. De nesten lagen meestal in de luwte van een helmpol, 
maar ook wel tusschen duinroosjes en waren van bescheiden omvang. Soms 
plukken de meeuwen wel eens zooveel helm of hei, dat ze het duin kaal maken, 
maar dat was hier niet het geval en in het algemeen kregen we van deze vesti
ging een zeer gunstigen indruk. Een scholekster had brutaalweg zijn nest gemaakt 
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midden in de meeuwenstad en daar lag een doode zilvermeeuw vlak bij. Dit 
bracht ons in herinnering, dat de voogd van Rottum wel eens heeft gezien, hoe 
een scholekster een zilvermeeuw in de vlucht dood stak, de roode snavel tusschen 
kop en wervelkolom van de meeuw. 

We vonden reeds een enkel jong en toen we dat bekeken, werden de aanvallen 
der meeuwen steeds feller, één diende ons een klap toe en een ander loste een 
schot, dat vlekkerig terecht kwam op een mooi nieuw sportpak. We verlieten 
daarom in alle waardigheid de kolonie, onder steeds verminderend rumoer en 
bereikten eindelijk het Westerslag, waar de helmsprieten met onbedwingbare 
groeikracht doordrongen door een driewerf gehard en geteerd fietspad. 

Nest van Bontbekplevier in bloeiend Engelsch gras. 
Slufter. Foto The RED BROTHFRS 

Den volgenden morgen ging het uit de Koog de Nederlanden in langs hetmooie met 
klimop begroeide boerderijtje. Het was evenals den vorigen dag ongelooflijk mooi 
weer, zelfs voor Texel. De meteorologen vertellen ons, dat Texel per jaar zeven 
windstille dagen heeft, welnu, twee daarvan hebben wij versnoept op ons reisje. 

We gingen links af door het welbekende Slag van de Nederlanden, want we 
wilden vlug in de buitenduinen zijn. Die groeien hier aan zonder noemenswaarde 
hulp van Waterstaat en liggen dus meer ongedwongen. Toch zijn er ook eenige 
in de lengte gerekte valleien, die we de Buitenste Muien noemen en waarin 
eigenlijk zoet water had behooren te staan, indien we in de drie laatste jaren 
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slechts onze gewone gemiddelde hoeveelheid regen hadden genoten. Maar nu 
lagen ze droog met een spoortje van vochtigheid en dat gaf dan toch een begin 
van plantengroei, in dit geval eenige mooie rosetten van Duizendguldenkruid 
en een paar sprietjes van Struisgras, Agrostis stolonifera. De duintjes zelf waren 
begroeid met helm, de buitenvoet met biestarwegras en in beschutting van de 
helm lagen de nesten van het stormmeeuwtje, naar ruwe schatting een twintigtal. 

Nu gingen we naar de Binnen Mui, die nog tamelijk veel water hield. Van 
de top van het duin konden we neerzien op de reigernesten tusschen het riet 
en zien hoe de ouden kwamen voeren. Een aantal opgeschrikte reigers waren 
naar den overkant gevlogen, boven op het duin en maakten daar mooie sil
houetten tegen de blauwe lucht. Een viertal lepelaars stonden in het ondiepe 
water en er zwommen een aantal eenden rond, dezelfde als in de Geul. Drie 
bergeenden hielden zich op een afstand, de tafeleend en de geoorde fuut zagen 
we niet, maar die huizen hier toch ieder jaar. Door moeras en duin en struweel 
wandelden we nu langs den noordkant van de Binnen Mui en bereikten eindelijk 
de orchideeënrijke vlakte, die afgesloten wordt door den steenen dam met duiker, 
waar de Sluftervlakte begint. De Harlekijn en de Handekenskruiden begonnen 
te bloeien, later volgen Gymnadenia en de beide Wespenorchissen, want hier, en 
dat zul je niet alle dagen zien, groeit de Breedbladige naast de Moeras-wespenorchis. 

Noordelijk van de Steenen dam ligt een welbekende plas en daaraan huizen 
de kluten. Die hadden daar nu ook een of meer nesten en hadden een luidruchtige 
uiteenzetting omtrent eigendomsrecht enzoovoort met een paartje stormmeeuwtjes, 
die zich zeker al heel wat mans voelen, nu ze een kolonie vormen van twintig nesten. 

Die kluut had zijn nest bovenop twee vierkante graszoden, open en bloot. 
Het was hem dus eer te doen geweest om droogte, dan om verborgenheid. 

Nu ging het door de groote Sluftervlakte naar den vuurtoren heen, nog eens 
vijf kilometer verder, vijf kilometer van bloeiend Engelsch gras, van bloeiend 
zeemelkkruid en zeespurrie, afgewisseld met enkele zandplekken en min of meer 
breede en diepe geulen, gevuld met zeewater, achtergelaten door den laatsten vloed. 
Na de Meeuwenstad aan de Zwarte Richel en de Reigerdrukte in de Muien leek 
de vogelbevolking van de Slufter dunnetjes. Op de groote wijde vlakte hier en 
daar een scholekster, een kluut, een tureluur, wat strandpleviertjes, een enkele bont-
bek. Eens in den uitersten zuidwesthoek vonden wij vroeger een zevental nestjes 
van de bontbekplevier, alle in het bloeiend Engelsch gras. Wellicht liggen er 
nog meer verspreid. Nabij een ruggetje maken Sterntjes misbaar, daar liggen 
wel nesten, maar we hebben geen tijd, er naar om te zien, want de vlet wacht 
ons om drie uur bij het Eieriandsche gat. Dan tegen den Stuifdijk aan blinkt 
een plas en daar krioelt het van vogels. Wij erop af en jawel, daar hebben we 
het echte Voorzomer-Slufter tooneel, eenige paren bergeenden, de onvermijdelijke 
scholekters, een dozijn prachtige steenloopers en een drietal zilverplevieren in 
vol zomerkleed met zilvergrijzig vlekkigen rug, en borst en buik pikzwart omzoomd 
met spierwit, wel de allermooiste van de bij ons doortrekkende Poolvogels. 
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Zoo gaat het verder tusschen Stuifdijk en Zanddijk, tot we bij het redding-
boothuis weer in een meer gesloten duinformatie komen met heuvelen en dalen 
en dichte vegetatie. Al jaren geleden werd ik hier getroffen door de groote 
overvloed van aardbeien en dat is thans nog zoo. Sommige valleien zien er uit 
alsof ze bij een nieuwe reeks van natte jaren wel eens onder water zouden 
kunnen komen en dan wordt het hier weer heel mooi. 

Bij den vuurtoren krijgen wij bericht van de plaats van afvaart van onze vlet, 
want die wisselt met weer en tij. Wij gaan er regelrecht op af en hebben nog 
even gelegenheid, om te kijken naar de werkzaamheden aan het nooddijkje dat 
de polder van Lap beschermen zal, wanneer de duinen het begeven. Wij ver
telden daarvan reeds in den vorigen jaargang. 

Voor de overtocht naar Vlieland hadden wij het alweer bijzonder voorspoedig. 
Onder twee zeiltjes gleden we voort over het kabbelend zeetje. Ver naar rechts 
blonk de Steenen plaat en het Wad van de polder de Eendracht. Links hadden 
we een plaat, daar lagen wel veertig zeehonden te blakeren in de zon. Toen we 
wat dichtbij langs kwamen hobbelden ze allemaal het water in, maar ze gingen 
niet ver weg, alsof ze wisten dat we geen schietgeweer bij ons hadden. De 
glimmende grijze koppen met de snorrebaarden en de kleine oogjes dobberden 
in een wijde kring om ons heen. Tevergeefs keek ik uit naar eidereenden. Verleden 
jaar had ik er nog al veel in het Eyerlandsche Gat aangetroffen. 

Inmiddels kwam hoog uit de lucht een wagen met twee paarden aan. 
(Wordt vervolgd.) JAC. P. THUSSE. 

Het Wad achter de I'endracht. Schets van Wenckebach voor een van zijn beroemde Texelsche schilderijen. 


