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Rust en ruimte 
in Eierland 

Eierland, het noordelijkste deel van

Texel, is een oase van rust en ruimte.

Een bezoek aan dit deel van het

Nationaal Park Duinen van Texel

betekent lekker uitwaaien en struinen

door een verrassend gevarieerd

landschap. Met oeroude duinen 

naast nieuwe bossen. Met buiten het

Nationaal Park een polder met fraaie

oeverlanden, avontuurlijke kreken en

tal van bijzondere planten en dieren.

Eierland betekent: eindeloze verge-

zichten vanaf duintoppen, besloten,

vochtige duinkommen, karakteristieke

historische boerderijen, schapen,

bosschages, vogels, vlinders, vissen

en niet te vergeten: diepe rust.

Eierland is een ideale plek om te

wandelen, te fietsen of paard te

rijden, in elk seizoen.



Historisch gebied
Eierland bestaat feitelijk uit twee landschappen: 

De Eierlandse Duinen en de Polder Eierland. De Eier-

landse Duinen vormden tot in de zeventiende eeuw

een apart eiland tussen Texel en Vlieland. Op het

eilandje, bestaande uit enkele losliggende duinen 

op een zandplaat, woonde een strandvoogd, de

kastelein, die verantwoordelijk was voor de post en

de opvang van schipbreukelingen. De naam dankt het

gebied aan de meeuweneieren die werden verkocht

aan Amsterdamse bakkerijen. Pas in de zeventiende

eeuw werd het eiland via een zanddijk verbonden

met Texel. De Polder Eierland ontstond in 1835, toen

de kwelder Het Buitenveld werd bedijkt. Een kwelder

is een gebied dat bij vloed onderloopt en bij eb

droogvalt. De belangrijkste plaats in deze polder, De

Cocksdorp, verwijst nog naar directeur Nicolaas de

Cock van de organisatie die de inpoldering verzorgde.

De bewoners van de nieuwe polder kwamen uit heel

Nederland, zoals nog af te lezen is aan boerderij-

namen als Hunsingo, Gent en Nieuw Breda.

Ruimte voor recreatie
Recreatie is, naast natuurbeheer, de laatste jaren

steeds belangrijker geworden in de terreinen van

Staatsbosbeheer. Zo is onlangs in samenwerking met

het waterschap het in de jaren tachtig aangelegde

Krimbos opnieuw ingericht om dit bos een meer

natuurlijke aanblik te geven. De duinrellen kregen

natuurvriendelijke oevers en de afstroomsnelheid van

het water is beperkt. Wandel- en ruiterpaden zijn,

evenals de speelweiden, opgehoogd. 

Verder heeft Staatsbosbeheer onlangs grond kunnen

kopen, waardoor een verbinding over land tussen

Noordzee en Waddenzee is ontstaan. Voor dit gebied,

Dorpszicht, is een inrichtingsplan gemaakt dat is

gebaseerd op het oude krekenstelsel. Uit oogpunt

van cultuurhistorie worden sommige sloten niet

gedempt, maar ondiep gemaakt. Kreken met natuur-

vriendelijke oevers komen er voor in de plaats. 

Op plekken waar het zoute grondwater dicht aan de

oppervlakte zit wordt de grond ’geplagd’ – afge-

graven – om ruimte te maken voor planten die goed

gedijen in een brak milieu. 

Het wandelpad over Dorpszicht wordt verlegd en

uitgebreid met een nieuw pad dat de Hollandseweg

verbindt met De Cocksdorp. Hier komt ook een

vogelkijkpunt dat goed toegankelijk is voor rolstoel-

rijders. Ten slotte wil Staatsbosbeheer tussen de

Oorsprongweg en het Krimbos een fietspaden een

ruiterpad aanleggen. 

Eierland is een uitgeproken gebied om te wandelen en te fietsen
door bossen, langs weilanden en de zee.



Deze paden worden ontwikkeld in samenhang met

de gewenste uitbreiding van de golfbaan.

Het gebied
De Eierlandse Duinen bestaan al sinds de Middel-

eeuwen en behoren tot het oudste deel van het

Nationaal Park Duinen van Texel. Het hoogste duin 

is de Lemoensberg, genoemd naar de oude naam

van de lamsoor, een kwelderplant. 

Het gebied is erg kalkarm, omdat eeuwen van regen

de kalk eruit hebben weggespoeld. Daardoor

gedijen er bijzondere planten, zoals korstmossen,

walstro, duinviooltjes. Duinviooltjes vormen op hun

beurt weer voedsel voor de rupsen van de parel-

moervlinders, waarvan er drie soorten voorkomen

op Texel. Grazende schapen zorgen ervoor dat de

kenmerkende begroeiing in stand blijft. In de

vochtige valleien eten ze niet genoeg en moet er

ook gemaaid worden.

Ook in Polder Eierland krijgt de natuur op enkele

plekken de ruimte. Zo is De Roggesloot met zijn

oevers een van de reservaten hier. Het water van

deze oude kreek fungeert als opvang voor het water

uit de polder. Via deze boezem wordt overtollig

water in zee gepompt. In de uitgestrekte rietvelden

langs de oevers broeden rietvogels, zoals de kleine

karekiet en de rietgors. Jaarlijks wordt het riet

gemaaid, maar een klein deel blijft staan, wordt

geleidelijk moeras en biedt daardoor een rustplaats

aan moerasvogels en ’overwinterende’ rupsen.

Natuurreservaten
Andere natuurreservaten zijn Wassenaar en ’t Visje,

die langs de Waddendijk ten noorden van 

De Cocksdorp liggen. Wassenaar is in de trektijd een

hoogwatervluchtplaats voor steltlopers die hun

voedsel zoeken in de Waddenzee. Deze vogels zijn

vanaf de ’Vlielandboulevard’ goed te observeren.

Verder herbergt Wassenaar orchideeënrijke

hooilanden.

’t Visje ligt achter de Deltadijk en is een restant van

een oude kreek. Er broeden weidevogels, zoals de

tureluur en de kievit en in het hooiland bloeien

orchideeën. 

Een deel van de polder Eendracht is bij Staatsbos-

beheer in beheer als rotganzenopvanggebied

Zeeburg. Deze vogels kunnen schade aanrichten aan

pas ingezaaide weilanden. Daarom ’lokt’ Staats-

bosbeheer de ganzen met een rijke dis en rust naar

Zeeburg. Daardoor brengen ze geen schade meer

aan het boerenland aan, voor ze eind mei uitgerust

en volgevreten kunnen vertrekken naar hun

broedplaats, aan het randje van de Noordelijke

IJszee. 

Planten en dieren
Op tal van plaatsen in Eierland groeien en leven

bijzondere planten en dieren. In de Eierlandse

Duinen vindt u, naast bijzondere plantengemeen-

schappen met mossen en korstmossen, walstro en

duinviooltje. In de hooilanden ’t Visje en Wassenaar

De Noordse woelmuis (Microtus oeconomus) is een zeldzame
woelmuis die in de ijstijd van Scandinavië naar ons kustgebied trok.
Op Texel is hij algemeen en niet beperkt tot natte gebieden.



duinviooltje. In de hooilanden ’t Visje en Wassenaar

en langs de oevers van De Roggesloot groeien en

bloeien orchideeën, zoals de brede orchis en de

harlekijn orchis. 

Via een vispassage kunnen driedoornige stekel-

baarsjes vanuit zee in De Roggesloot komen. De

volwassen visjes, die in het zoete water hun eitjes

leggen, zijn een lekkernij voor vogels, zoals de

lepelaar. Om die vogels het vissen wat makkelijker te

maken heeft Staatsbosbeheer delen van de oevers

van De Roggesloot afgevlakt. 

Andere bijzondere dieren zijn de velduil, die zijn

broedgebied heeft in De Eierlandse Duinen, waar

ook veel noordse woelmuizen leven, die de belang-

rijkste voedselbron zijn van deze uilen. 

Wandelen en fietsen
Wandelen en fietsen kan in Eierland op vele

plaatsen. De hond mag gerust mee, maar moet in 

de duinen en op Dorpszicht wel aan de lijn.

Er zijn diverse wandelroutes uitgezet, herkenbaar

aan gekleurde palen. De kleuren hebben alle een

eigen betekenis: geel is een doorgaand wandelpad,

blauw een rondwandeling en groen betekent:

gesloten tijdens het broedseizoen, van 1 maart tot

Duinparelmoervlinders en kommavlinders zijn vliegende pareltjes die
dankbaar gebruik maken van de gevarieerde plantengroei.

en met 15 augustus. Op het wandelpad over

Dorpszicht zijn vaak laarzen nodig. 

Voor fietsers is vooral het fietspad van De Koog naar

de vuurtoren de moeite waard, evenals de verschil-

lende fietspaden in het Krimbos. Ruiters vinden daar

ook aantrekkelijke routes en kunnen terecht op de

ruiterpaden in De Eierlandse Duinen. Overigens

mogen ruiters ook op het strand komen, maar

tussen 1 mei en 1 oktober alleen voor tien uur 

’s ochtends en na zeven uur ’s avonds. 

In het Krimbos zijn de ruiterpaden ook geschikt voor

aanspanningen.

Informatie
Meer informatie over Eierland en het

Nationale Park Duinen van Texel vindt u bij

Ecomare / Bezoekerscentrum Duinen van

Texel aan de Ruijslaan 92, 1796 AZ  De Koog.

T 0222-317741. 

Dagelijks geopend van negen tot vijf uur. 

Kijk ook op: www.npduinenvantexel.nl,

www.ecomare.nl en www.staatsbosbeheer.nl
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Wandelpad

Wandelroute
Krimbos I / Hanenplas II

Wandelpad
open van 15/8 - 1/3

Ruiterpad

Verhard fietspad

Geplande kreken

Legenda

2

3

4

5

1

A

Periodiek nat

Verhard

B Half verhard

C Onverhard

D Ruig

Klaphek

Kussend hek

Trap

Uitkijkpunt

Parkeerplaats

Camping

Horeca

Manege

Zwembad

Obstakel voor
rolstoelen

Helling tot 1:20

Helling tot 1:16

Helling tot 1:12

Helling tot 1:8

Helling > 1:8

R

 


