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Duinen van Texel
Het noordelijke deel van het Nationaal 

Park Duinen van Texel is het sterkst 

door mensen gevormd.

Door de aanleg van een serie 

stuifdijken is hier veel zand dat 

langs de kust mee naar het noorden 

stroomde vastgelegd in de duinen. 

Tussen de stuifdijken vormden zich 

uitgestrekte duinvalleien. De Muy is 

zo’n relatief jong gebied.

De Slufter is Texels meest bijzondere 

gebied. Het was oorspronkelijk 

bedoeld als polder. Door een niet 

gedicht gat in de buitenste duinenrij 

kan het Noordzee water elke dag 

binnendringen. Eb en vloed spelen 

hier hun spel en zorgen zo voor 

een bijzonder en rijk planten- en 

dierenleven.

De duinen van Eierland ten noorden 

van Texel werden in 1630 door de 

Zanddijk verbonden met Texel, zo 

werden twee eilanden één. 

De Muy
Mensenhanden maakten hier natuurrijke duinvalleien 

De Muy is een jong duingebied waar de invloed van 

het zoute water verdwenen is. In tegenstelling tot 

De Slufter is de mens er hier wel in geslaagd om een 

stuk strand in te polderen. Er is een dijkje aangelegd 

dat het gebied van de zoute Sluftervlakte scheidt. 

Doordat er later nieuwe stuifdijken op het strand 

zijn aangelegd steeg het grondwater en ontstond de 

Muyplas. 

In De Muy zijn bijzonder fraaie duinen te vinden, met 

zeer steile hellingen. In de langgerekte vlakte in het 

centrale deel van de Muy liggen De Nederlanden. 

Staatsbosbeheer heeft op een groot deel van de 

weilanden meer ruimte te geven aan de natuur die bij 

de duinen hoort.  

Wandelen door De Nederlanden is altijd leuk. 



In De Muy broeden lepelaars, meeuwen, 

kiekendieven, aalscholvers, blauwborsten en 

nachtegalen. Ook de plantengroei is bijzonder rijk. 

In de duinweiden aan de oostkant van De Muy 

groeien verschillende soorten orchideeën.

De Slufter
Het spel van eb en vloed

De Slufter is een uniek gebied dat in open verbinding 

staat met de Noordzee. Na een aantal mislukte 

pogingen om er een landbouwpolder van te maken, 

is aan het begin van de 20e eeuw besloten het 

zeegat open te laten. 

Het Sluftergebied bestaat uit een krekenstelsel dat 

soms na een storm onder water staat. Kenmerkend 

Langs het Slag door de Nederlanden bloeien veel bijzondere plan-
tensoorten.



Struinen door De Slufter, een bijzondere ervaring.

is de kweldervegetatie met planten als zoutmelde, 

zeekraal, de geurige zeealsem en het lamsoor, 

waarvan de bloemen in de zomer het hele gebied 

paars kleuren. Het grootste deel van De Slufter wordt 

als vogelreservaat beheerd; in het zuidelijke mag 

worden gestruind. In het noordelijke stuk broeden 

veel vogels, zoals eidereend, bergeend en kluut. 

In de Sluftergeul leven zeedieren als krabben, 

garnalen en platvis.

Eierland
Eindeloze vergezichten langs duintoppen

De Eierlandse duinen zijn al eeuwen oud, veel ouder 

dan de duinen bij De Muy en De Slufter. Tot 1630 was 

Eierland een apart eiland dat zich ooit uitstrekte tot de 

zuidpunt van het huidige Vlieland. In de luwte van de 



 

De meeste Texelgangers bezoeken De Slufter.

stuifdijken die het eiland met Texel verbonden kon een 

kwelder groeien. Deze is ingepolderd en op de oevers 

van de oude kreken ontstond fraaie natuur.

De Eierlandse duinen zijn betrekkelijk arm begroeid. 

Het zand bevat veel minder kalk dan de rest van de 

Texelse duinen, omdat eeuwen regen de kalk eruit heb-

ben gespoeld. Er gedijen bijzondere planten zoals korst-

mossen, walstro en duinviooltjes. Duinviooltjes zijn weer 

het voedsel voor de rupsen van parelmoervlinders.  

De naam Eierland komt van de aanwezigheid van grote 

aantallen broedende zeevogels, waarvan de eieren in 

de 17e en 18e eeuw geraapt werden en verkocht aan 

Amsterdamse bakkerijen. 

Duinparelmoervlinders en kommavlinders zijn vliegende 

pareltjes die dankbaar gebruikmaken van de gevarieer-

de plantengroei.



Wandelen is dé manier om deze gebieden te verken-

nen. De wandelpaden zijn met kleur aangegeven. 

Blauw zijn rondwandelingen, geel zijn doorgaande 

paden. Paden die buiten het broedseizoen (vanaf 1 

augustus (of 16 augustus) tot 1 maart) extra beschik-

baar zijn, zijn in het groen aangegeven. Zeker op 

ruige paden (D) kunnen laarzen nodig zijn.

In het zuidelijk deel van de Slufter kunt u over 

de kwelder struinen en uw eigen weg zoeken. 

Belangrijk voor strandwandelaars is dat de grote 

Slufterkreek meestal te diep is om zo over te steken, 

ook met laarzen aan. Dicht bij zee kunt u er bij laag 

water het best door heen waden of zwemmen. 

Via het fietspad langs de Zanddijk zijn de wandelpa-

den goed te bereiken. 

Parallel aan het fietspad ligt vanaf de Ruigedijk tot 

aan de Oorsprongweg een ruiterpad waarop ook 

gemountainbiked mag worden. Deze verbinding 

wordt doorgetrokken naar het noorden.

Bij de Slufterweg kunt u ook met een rolstoel over 

de Zanddijk komen en een stuk de Slufter in gaan.

Bij het café is een strandrolstoel te leen.

De hond mag gerust mee, in de duinen, De Slufter 

en op Dorpzicht wel aan de lijn. 

Intensief kennismaken met De Muy of De Slufter en 

de planten en dieren die er leven, kan tijdens een 

excursie met de boswachter van Staatsbosbeheer.  
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Informatie 
Informatie over de Duinen van Texel vindt u op:

B www.boswachtersblog.nl/texel

T @boswachterErik

Of in Ecomare T 0222-317741

en op www.npduinenvantexel.nl 

Boekingen

U kunt  excursies onder leiding van boswachters 

boeken via www.ecomare.nl of bij de balie van 

Ecomare.  

Welkom in het Nationaal Park 
Duinen van Texel
Wind getij en mensen leggen bewegende duinen 

vast aan een eiland van keileem

In het nationaal park werken alle betrokken partijen 

samen aan het behoud van dit gebied en de bescher-

ming van de natuur. Uw hulp is daarbij ook nodig: 

- Wandelen op aangegeven paden

- Fietsen op fietspaden

- Met paard op ruiterpaden

- Overige verkeer op verharde wegen

- Houdt uw hond aangelijnd

- Ruim hondenpoep op!


