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Citaat met betrekking tot Polder het Eijerland, Algemeen Handelsblad 30 januari 1835.
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Samenvatting
In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is in juli en augustus 2021 een
bureauonderzoek uitgevoerd voor de Eierlandse polder. Hierbij zijn de archeologische en
cultuurhistorische waarden onderzocht.
Doel van het onderzoek is om vast te stellen of de werkzaamheden kunnen leiden tot aantasting
van eventueel aanwezige archeologische waarden. Het bureauonderzoek was erop gericht om voor
het plangebied de bekende archeologische waarden te inventariseren en een specifieke
verwachting op te stellen ten aanzien van onbekende archeologische waarden.
Aangezien het plangebied tot ver in de Nieuwe Tijd bestond uit een kwelder- en getijdengebied,
worden vrijwel geen archeologische waarden meer in situ verwacht; een beeld dat bevestigd wordt
door archeologische en historische bronnen. Een uitzondering hierop vormen de natuurlijke zandige
opduikingen, de nollen. Hoewel deze gebieden een hogere archeologische verwachting kennen wat
betreft de Nieuwe Tijd, worden deze locaties niet bedreigd door de ingrepen.
Vanwege de zeer geringe kans op het aantreffen van archeologische waarden is nader
archeologisch onderzoek in het kader van de Archeologische Monumentenzorg niet noodzakelijk.
Wel dienen de definitieve plannen nog overlegd te worden om deze te toetsen op de
oppervlakte en diepte van de bodemverstoring. Daarom verzoekt Archeologie West-Friesland om
overleg te plegen met de projectontwikkelaar / hoofdaannemer om afspraken te maken over het
vervolgtraject (M.H. Bartels, 06-30468593). Op basis van de voorlopige plannen adviseert
Archeologie West-Friesland de voorgenomen ingrepen vrij te geven met betrekking tot het aspect
archeologie.
Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten worden
aangetroffen, dan is conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet aanmelding van de desbetreffende
vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding online via ARCHIS of het vondstmeldingsformulier).
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Afbeelding 1a: De gemeenten in het samenwerkingsverband van Archeologie West-Friesland met de locatie van
het plangebied als rode stip.
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1. Inleiding
In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is in juli en augustus
2021 een archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek uitgevoerd, ten behoeve van
werkzaamheden aan diverse sloten in de Eierlandse polder, gemeente Texel. Voor onderhoud en
verbreding van sloten, de aanleg of aanpassing van stuwen en duikers dient te worden beoordeeld
of archeologische en cultuurhistorische waarden door de werkzaamheden worden bedreigd. De
opdrachtgever wenst inzichtelijk te krijgen waar en op welke wijze rekening moet worden
gehouden met het archeologische of cultuurhistorische aspect. De locatie en afmetingen van de
ingrepen zijn nog niet exact bekend. Het gaat om ‘vrijwel alle sloten’. 2 Met het bureauonderzoek
wordt de archeologische en cultuurhistorische waarde van de hele Eierlandse polder beschreven en
getoetst aan het onderhouden en (beperkt) verbreden van de bestaande sloten. Het plangebied
(afbeelding 1b en 2) is gelijk aan het onderzoeksgebied en beslaat de Eierlandse polder en Polder
de Eendracht.

Afbeelding 1b: Locatie van het plangebied & onderzoeksgebied

Naast de focus op de archeologie, wordt ingegaan op de landschappelijke ontwikkeling, de
ontginning, het inpolderen en de bewoningsgeschiedenis tot ongeveer 1900 van de Polder Eijerland
(1835) aangevuld met Polder de Eendracht (1846) en Polder de Volharding (na 1846). De
nederzettingsontwikkeling van de Cocksdorp en de andere dorpen is achterwege gelaten. 3 De
ontwikkeling van Polder de Eendracht en Polder de Volharding komt alleen bij de cartografische

2
3

Mondelinge mededeling Dhr. Zijp, d.d. 16-2-2021.
Deze staat beschreven in Paagman-Bakker, 1975.
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beschrijving aan bod. Tevens is de bloedige episode van de Russenopstand in 1945 buiten
beschouwing gebleven. 4 Beide onderwerpen zijn niet relevant wat betreft de voorgenomen
ingrepen in het waterbeheer van de polder.
De huidige formele spelling van het gebied is Eierland. Echter aangezien overal in de historische
literatuur de spelling Eijerland wordt aangehouden, zal dit in dit onderzoek ook zo worden gedaan.

Afbeelding 2 Satellietbeeld van het plangebied; de polders zijn grotendeels in gebruik als landbouwgrond.

Het plangebied bestaat voornamelijk uit akkers en grasland, verkaveld in rechte blokken met
verspreide bewoning langs de wegen. Het landschap zal niet worden aangetast door de
werkzaamheden; de bestaande sloten worden verbreed en onderhouden en er worden nieuwe
duikers en dammen aangelegd (afbeelding 3a en 3b).

4

Voor meer informatie over de Russenoorlog zie: Kuip, 2016.
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Afbeelding 3a: werkkaart voor de inrichting van duikers, stuwen en zoutschotten. Bron: HHNK.

Afbeelding 3b: werkkaart voor de inrichting van zoutschotten aan het Eierlands kanaal. Bron: HHNK.

Onderzoeksopzet en richtlijnen
Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een veldonderzoek, met als doel om de
archeologische en cultuurhistorische waarden in het plangebied in kaart te brengen. Met het
veldonderzoek zullen enkele archeologisch of cultuurhistorisch waardevolle terreinen nader
bestudeerd worden middels een veldinspectie en een veldtoets door middel van boringen.
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Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep (zie artikel 24
van het Besluit archeologische monumentenzorg), de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
(KNA, versie 4.1) en het Kwaliteitshandboek Hoorn. 5

5

Archeologie West-Friesland 2019.
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2. Beleidskader
2.1 Rijks en Europees beleidskader
Het rijkskader wordt gevormd door de Erfgoedwet 2016. Voorheen werd dit beschreven in de
Monumentenwet 1988. Deze wet is op 1 juli 2016 overgegaan in de Erfgoedwet. De Erfgoedwet
vormt samen met de Omgevingswet het wettelijk fundament voor de cultuurhistorie in Nederland.
In de Erfgoedwet is vastgelegd hoe met ons erfgoed wordt omgegaan, wie daarbij welke
verantwoordelijkheden heeft en hoe daarop het toezicht wordt uitgeoefend. De Erfgoedwet bundelt
bestaande wet- en regelgeving voor behoud en beheer van het cultureel erfgoed in Nederland.
Bovendien

zijn

aan

de

Erfgoedwet

een

aantal

nieuwe

bepalingen

toegevoegd.

Het

beschermingsniveau zoals die in oude wetten en regelingen golden blijven gehandhaafd.
Onderdelen van de Monumentenwet die de fysieke leefomgeving betreffen, worden overgeheveld
naar

de

Omgevingswet

die

in

2019

van

kracht

wordt.

Voor

deze

onderdelen

is

een

overgangsregeling in de Erfgoedwet opgenomen voor de periode 2016-2019. Het betreft dan:
1. Vergunningen tot wijziging, sloop of verwijdering van rijksmonumenten;
2. Verordeningen, bestemmingsplannen, vergunningen en ontheffingen op het gebied van
archeologie;
3. Bescherming van stads- en dorpsgezichten.
In grote lijnen wordt hier het ‘Verdrag van Malta’ onderschreven. In het Verdrag van Malta, in 1992
gesloten te Valletta, wordt de bescherming van het archeologisch erfgoed geregeld. Uitgangspunt
daarbij is dat waar mogelijk archeologische resten bewaard dienen te blijven. Bij de ontwikkeling
van ruimtelijk beleid moet het archeologisch belang, of beter het cultuurhistorisch belang, van af
het begin meewegen in de besluitvorming.

2.2 Provinciaal beleidskader
De Provincie Noord-Holland streeft naar behoud van het erfgoed in situ (in de bodem). Om de
archeologische waarden zoveel mogelijk veilig te stellen, raden zij aan archeologievriendelijk te
bouwen. Waar behoud in de bodem niet mogelijk is, dient een archeologisch onderzoek plaats te
vinden.
De visie op de gewenste ruimtelijke kwaliteit is vastgelegd in de Leidraad Landschap en
Cultuurhistorie 6. Deze leidraad was tot voor kort verankerd in de Provinciale Ruimtelijke
Verordening (PRV).
Sinds 2004 heeft de provincie ook beleid op het gebied van aardkundige waarden. Hierbij is een
onderscheid

gemaakt

tussen

aardkundige

monumenten

(beschermd

via

de

Provinciale

Milieuverordening) en aardkundige waarden (PRV).
In de Erfgoedverordening is een erfgoedregister opgenomen met vanuit de provincie beschermde
monumenten en structuren.

6

Provincie Noord-Holland 2018.
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De omgevingsverordening NH2020, geldig vanaf 17 november 2020, integreert 21 verordeningen
die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Het doel is daarmee de provinciale regels te
vereenvoudigen, harmoniseren, en op onderdelen meer ruimte te bieden voor lokaal en regionaal
maatwerk en bestuurlijke afweging. Dit betekent dat de omgevingsverordening deze verordeningen
geheel heeft vervangen.
Relevant voor archeologie, cultuurhistorie en aardkundige waarden zijn:

•

Provinciale Ruimtelijke Verordening;

•

Provinciale Milieuverordening;

•

Erfgoedverordening NH.

2.3 Lokaal beleidskader
Op de beleidskaart Archeologie van de Gemeente Texel (Vestigia 2013) zijn zones met een
archeologische waarde of verwachting aangeduid, die zich laten vertalen in vrijstellingsgrenzen.
Bodemingrepen die binnen de geldende vrijstellingsgrens blijven zijn niet onderzoeksplichtig. De
gebieden met een hoge archeologische waarde of een hoge archeologische verwachting worden
toegelicht in het bureauonderzoek opdat hier in een vroeg stadium rekening mee kan worden
gehouden in de planvorming.

Afbeelding 4: Beleidskaart archeologie van de gemeente Texel. Bron: Vestigia 2013.
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Binnen het plangebied ligt één terrein met een hoge archeologische waarde: de oude woonkern
van De Cocksdorp. Hiernaast kennen twee gebieden een gematigde archeologische verwachting op
basis van de bodemgesteldheid. 7 De rest van het plangebied dient alleen op het aspect archeologie
te worden getoetst in het kader van een milieueffectrapportage.
Het plangebied ligt binnen het Bestemmingsplan Buitengebied Texel, vastgesteld op 12-06-2013.
Hierin zijn de archeologische waarden en hoge verwachtingen én cultuurhistorische waarden als
gebieden begrensd. Net als op de archeologische beleidskaart zijn, naast de kern van De
Cocksdorp, alleen (gematigde) archeologische verwachtingen aangeduid op het bestemmingsplan.
Tevens is een eendenkooi (als functioneel gebied) vermeld, zonder opgave van regels.
Cultuurhistorie wordt ook behandeld in het beeldkwaliteitsplan buitengebied. Wat de strandpolders
betreft, waar het plangebied deel van uitmaakt, wordt aanbevolen om verdwenen sloten en kreken
terug te brengen, natuurvriendelijke oevers te realiseren en een open landschap te behouden. 8
Deze aanbevelingen vallen echter niet binnen de opdracht of de geplande werkzaamheden.

7
8

Zie hoofdstuk 3.2.
Gemeente Texel & Ia4Sale 2012, p. 228-230.
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3. Bureauonderzoek
3.1 Methode
Het bureauonderzoek is uitgevoerd om een gespecificeerde archeologische verwachting op te
stellen. Daartoe zijn reeds bekende archeologische, historische en aardkundige gegevens
verzameld en is het grondgebruik in het plangebied in het heden en verleden geïnventariseerd.
De volgende bronnen zijn voor dit bureauonderzoek geraadpleegd:
•

Archeologische Monumenten Kaart (AMK)

•

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3)

•

Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW)

•

Bodemkaart en Geomorfologische kaarten schaal 1:50.000 (Alterra)

•

Paleogeografisch kaartmateriaal 9

•

Kadastrale minuut 1828 gemeente Texel. 10

•

Relevant historisch kaartmateriaal

•

Archis 3

3.2 Resultaten
Huidige en toekomstige situatie
De Polder Eijerland bestaat overwegend uit landbouwgrond, met voornamelijk akker- en grasland.
Buiten de buurtschappen Midden-Eierland en Zuid-Eierland ligt verspreide bewoning, met name
boerderijen. In het noorden van de polder ligt het dorp De Cocksdorp.
Vrijwel alle sloten in de polder zullen worden verbreed. De plannen hiervoor zijn nog in het
ontwerpstadium; de locatie en omvang zijn nog niet bekend. In dit bureauonderzoek zal daarom
worden gelet op de relatie tussen alle bestaande sloten en de archeologische en cultuurhistorische
waarden.
Historische situatie
In de Middeleeuwen was het noordelijke deel van Texel, waaronder het plangebied niet
bewoonbaar. Het was een getijdengebied, doorsneden door een fors zeegat (afbeelding 5). Er zijn
geen aanwijzingen voor vondsten of bewoningssporen uit die periode.

9

Vos 2018
beeldbank.cultureelerfgoed.nl.

10
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Afbeelding 5: Paleogeografische reconstructie rond het jaar 800 n. Chr.. Het plangebied ligt in een niet
bewoonbaar getijdenlandschap. Naar Vos, 2018.

Vanaf de Nieuwe Tijd raakt het duingebied Eijerland verbonden met de rest van Texel, en neemt de
menselijke activiteit langzaam toe in de omgeving van de latere polder. Het plangebied bestond tot
1835 vrijwel geheel uit een kwelder, doorsneden met zee-erosiegeulen en prielen. Het ‘Buitenveld’
(de kwelder) was niet verkaveld, nauwelijks bewoond en niet in cultuur gebracht. In het
onderstaande wordt een overzicht gegeven van de gebeurtenissen die leidden tot de inpoldering en
de verkaveling.
Verdeling van de kwelder en voorbereidingen tot inpoldering
Van der Vlis laat in zijn werk meer licht schijnen over de geografische indeling van de gebieden die
later de Eijerlandspolder zouden vormen. Alle gronden ten noorden van de Ruigendijk, de hoge
zeedijk die de Polder Waalenburg scheidde van de kwelder en de Waddenzee, wordt het Buitenveld
genoemd. Het gebied rond de toenmalige boerderij de Kwelder (of Quelder), de huidige boerderij
Padang wordt als de Kleine Kwelder aangeduid. Het gebied westelijk daarvan als de Grote
Kwelder. 11 Het lijkt erop dat de scheiding op de locatie van de oude slenk van Eijerland heeft
gelegen. In 1790 wordt vanwege de tegenvallende pachtopbrengsten een reglement voor de
pachters opgesteld en de pachtgebieden op nieuw vastgelegd. Schoorl geeft aan dat er drie
pachtgebieden bestonden; de twee bovengenoemde zones aangevuld met die van de Oosterbollen,
mogelijk ook de Kleine Kwelder genoemd. 12 Het zwin, naar alle waarschijnlijkheid wordt hiermee
11
12

Van der Vlis 1975, 347.
Schoorl, 1999, 433.
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de Hogezandskil bedoeld, bleek tot 1713 de limietscheiding van de pachtgebieden. Omdat oostelijk
delen kwelder waren aangewassen en een enkele pachter dat oneerlijk vond, werd aangestuurd op
een betere verdeling van de grond. Dit leidde tot markering van de gebieden maar niet tot
significante wijzigingen. 13

Afbeelding 6: de in de tekst besproken locaties.

Een eerste verzoek om het Buitenveld te mogen inpolderen in 1630 werd door de Staten
afgewezen. Ook een tweede poging in 1752 strandde op bezwaren, dit keer van de Friese Staten.
De aanleg van de Zanddijk leidde tot meer water en een hogere stroomsnelheid door het
Eijerlandse Gat tussen Vlieland en Eijerland. Daardoor ontstond gevaar voor het dorp West-Vlieland
dat mede om deze reden later geheel door de Noordzee werd verzwolgen. 14
Een derde poging tot inpoldering werd gedaan door Leendert den Berger in 1769. Hij classificeerde
de bodemgesteldheid van de kwelders in bruikbaarheid voor de landbouw. De totale polder zou
3.000 morgen, ongeveer 25 km2, moeten gaan bestrijken. Een derde hiervan was grond van de
beste kwaliteit, een derde van middelmatige kwaliteit, de laatste deel was van slechte kwaliteit
voor de landbouw. Voor de ontwikkeling was ongeveer een half miljoen gulden nodig. 15 De
notabelen van Texel waren echter tegen het plan, waardoor het niet door ging.

13
14
15

Schoorl, 1999, 433.
Van der Vlis 1975, 347-348.
Van der Vlis, 1975, 349.
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Het aantal beschrijvingen van het hoofdeiland van Texel is ruim, daarentegen zijn de
beschrijvingen van Eijerland schaars. Een van de eerste auteurs die aandacht besteed aan Eijerland
is Le Francq van Berkhey in zijn werk Natuurlyke historie van Holland. 16 Hij beschrijft de
natuurlijke situatie van het gebied dat hij ‘Eijerwaard’ noemt, vanwege de zeer grote hoeveelheid
broedsels van eenden, meeuwen en andere vogels en vergelijkt de situatie met die van de Biesbos
en het Land van Altena in de delta van de Rijn. 17 Hij meldt dat vroeger, dus voor 1769, door
middel van een zanddijk het Eijerland verenigd is met het hoofdeiland van Texel. Eijerland is een
groot broedgebied met veel zonuren waardoor de nesten met vooral meeuweneieren als vanzelf
worden uitgebroed. De bewoners van Eijerland houden zich vooral bezig met de scheepvaart en
visserij. Daarnaast bieden zij zich aan als loodsen voor passerende schepen. Het loodsen van
zeeschepen is de hoofdnering voor de bevolking van Eijerland. Daarnaast houden zij zich bezig met
het fokken van schapen, de bekende Texelaars met korte staarten. Het aantal schapen op Texel
inclusief Eijerland schatte hij op 20.000. Uit de schapenfokkerij komt het scheren en verhandelen
van wol voort, een nering die omvangrijk is. Daarnaast worden schapenkaasjes geperst. Opvallend
is het grote aantal konijnen op Eijerland. Tevens wordt op grote schaal hooi gemaaid. 18 In

de

archieven wordt in 1746 melding gemaakt van twee schapenboeten nabij het Zanddijkshuis
(Madura) en op de hoge kweldernollen ten zuidoosten van het Eijerlandse Huis. 19
Schoorl constateert dat in de 18de eeuw de aanwas van de zuidelijke kwelder groot is. Door de
aanleg van de Zanddijk tussen Texel en Eijerland wijzigde de natuurlijke afwatering en liep het
duinwater door de killen en zwinnen oostwaarts naar het wad. Het Buitenveld slibde langzaam op
en raakte steeds meer begroeid. De heldere scheiding van de pachtgebieden van de boerderijen
ging zo verloren. Na stormvloeden was het pachtgebied door verzilting jaren lang slecht bruikbaar
voor rundvee en schapen. 20 Waar de noordzijde van Eijerland afkalfde, breidde de kwelder van
Eijerland zich oostelijk steeds meer uit. Dit is ook op het cartografische beeld van Zoutman (1676),
Pieter Muller (1702) en Boling Peereboom (1805) goed te zien. Op de kaart van Den Berger-Boling
van 1810 is een uitgebreid stelsel van hoge schorren op de kwelder te zien. De lagere slikken zijn
omvangrijk geworden en strekken zich verder uit dan de latere inpolderingen van Polder het
Noorden en de Polder de Eendracht. Het zou het laatste cartografische beeld vormen van een open
kweldergebied. Na veel verlies in de eerste helft van de 18de eeuw, stabiliseerde de kustlijn van
Eijerland zich in de tweede helft.

21

In 1797 bezocht onder aanvoering van Jan Kops een commissie de Texelse en Eijerlandse duinen.
Het doel was een verdere benutting en exploitatie van het duinengebied, voor de natuur bestond

16
17
18
19
20
21

Le Francq van Berkhey 1769, 8, 90-92.
Le Francq van Berkhey 1769, 8.
Le Francq van Berkhey 1769, 90-92.
Schoorl 1999, 341. Dit zou goed de locatie van De Oorspong, Oorspongsweg 77 kunnen zijn.
Schoorl, 1999, 344.
Schoorl, 1999, 344.
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geen belangstelling. De intentie was duidelijk om de woeste gronden tot vruchtbare landbouwgrond
om te vormen. Over de natuurlijke omgeving en de duinen werd enigszins badinerend gedaan,
schapenteelt en imkerijen leverden weinig op. 22 In 1827 betrad Jonkheer Gevers van Endegeest
het eiland voor zijn inspectiereis door het hele Hollandse duingebied. Deze was vooral ingegeven
ten behoeve van de economische exploitatie van deze improductieve gebieden. Aanplant van
dennenbossen maakte de duinen nuttige gebieden. Hout was nodig

voor onder andere de

mijnbouw. De bebossing van de duinen zou echter nog op zich laten wachten. Op 10 september
1827 bezocht de vierkoppige commissie onder leiding van de jonkheer Eijerland. Gevers noteerde
dat het Buitenveld, het kweldergebied van Eijerland, dicht begroeid is met zeekraal en dat deze
wordt ingemaakt en door de bewoners als groente gebruikt. Met de herbergier van het Domeinhuis
op Eijerland werd gesproken over manieren om tot een meer profijtelijke exploitatie over te gaan.
Dit kon bijvoorbeeld gebeuren door wilgen aan te planten. De lange wilgentenen konden dienen als
hoepels voor houten tonnen. 23
In de geschriften van de Vaderlandse Letteroefeningen van 1830, vijf jaar voor de inpoldering,
wordt de topografie vanuit de geschreven bronnen van Eijerland voor het eerst enigszins duidelijk.
De Buitengronden en Domaniale gronden, die onder het koninkrijk vallen, worden vanuit drie
plaatsen beheerst. Het eerste huis heet het Zanddijkshuis, het tweede gebouw De Kwelder en het
derde

Het

Eijerlands(huis).

Het

Eijerlandshuis

is

een

bakstenen

gebouw

waar

voor

de

Napoleontische Tijd de Gecommitteerden van het Noorderkwartier bijeen kwamen. Dit huis wordt
in 1830 vooral gebruikt door de strandvonderij. Aan het baksteen Eijerlandshuis zit een boerderij
vast. Het Zanddijkshuis en het Eijerlandse Huis vormen één pachtgebied. Uit de wijze van schrijven
valt af te leiden dat het Zanddijkshuis en De Kwelder houten gebouwen waren, evenals de
boerderij naast het Eijerlandse Huis. 24
De onbekende auteur beschrijft voorts dat het met het rapen van eieren goed gaat maar dat de
konijnenvangst na het Koninklijk Besluit van 25 november 1827 geheel is ingestort; de konijnen
zijn uitgeroeid. 25 De pachters van het gebied schijnen zich te ergeren aan het volledig verdwijnen
van de konijnen vanaf dat jaar. 26
De auteur meldt tevens dat het het overwegen waard is (opnieuw) een haalbaarheidsstudie te doen
naar de inpoldering van de ‘uitgestrekte velden’. De kosten van bedijking, afdammen, sloten
graven en vervolgens de bouw van sluizen, grote en kleine wegen en vervolgens boerderijen
kunnen opwegen tot de verwachte agrarische opbrengsten uit het gebied. Zelf doet deze persoon
een onderzoek naar de gesteldheid van de bodem. Hij concludeert dat deze op te delen zijn in veel
goede kleigrond, een deel middelmatig goede grond en een deel uit onvruchtbare zandgronden.

Eelman, 2012, 8-9.
Eelman, 2012, 13.
24
Het Zanddijkshuis in de huidige boerderij Oud Madura. Hiertoe behoorde ook de Zanddijksboe (boet?),
wellicht De Boe zoals te zien op de kaart van Kikkert 1835, en de hut op de Dodemansbollen. De Kwelderbeek
is het huidige boerdijcomplex Padang, tot het pachtgebied van deze boerderij behoorde later ook de herdershut
op de Oosterbollen, zie: Van der Vlis 1975, 349.
25
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1827, 1-1-1827.
26
NN 1830, 388-389.
22
23
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Mits goed uitgevoerd zou het gebied ook financieel goed kunnen worden geëxploiteerd. Het Rijk, de
regering maar ook particulieren zouden hier oog voor moeten hebben. 27
Voorafgaand aan de inpoldering wordt een korte beschrijving van het gebied gegeven. Topografisch
gezien zijn de Roggesloot in het noorden en de Hogezandskil in het zuiden de belangrijkste kreken.
Beide zijn nu achter de dijk in het landschap nog grotendeels aanwezig. De kleinere kreken zijn de
Ruigedijkszwin aan de Ruigendijk, het Breg- of Kelderzwin, de Kabeljauwslufter, de Kruisbalg, het
Kleine Zwin, het Groet Zwin en de Oosterbollen of Huisjeskreek. In het gebied stonden zoals
genoemd drie woningen, het Eijerlandse Huis, de Kwelder en het Zanddijkshuis. Voor de
inpoldering woonden hier samen vijf gezinnen met gezamenlijk 30 personen. 28
De inpoldering; bedijking en verkaveling.
Uit geldnood, de staatsschuld van het Koninkrijk was fors opgelopen, bij Koning Willem I kwam het
op 21 februari 1835 tot de verkoop van het Buitenveld inclusief de drie woningen alhier. Opkopers
bestonden uit een consortium van ondernemers onder leiding van Nicolas de Cock. Hij zou de
naamgever van De Cocksdorp worden. Totaal werd 3170 hectare verkocht. De vennootschap
Sociëteit van Eigendom van Eijerland zette aandelen uit en ging het gebied exploiteren. Een van de
zorgen was de waterloopkundige aantapping op de Polder Waalenburg. 29
Het belangrijkste initiatief was de aanleg van de zeedijk en de afdamming van de slenken en
prielen. In de zeedijk moesten sluizen en duikers komen. De tweede stap was het aanleggen van
de verkaveling door middel van sloten en vaarten en de aanleg van wegen in het gebied. In de
derde fase werden kavels uitgegeven en boerderijen en andere gebouwen neergezet.
Voor de dijkbouw werden in 1835 maar liefst 1500 polderjongens ingezet. De dijkbouw was
handwerk met kruiwagens, kiepkarren (driewielskar), scheppen en paardentractie. De dijkbouw
startte op 21 april 1835 bij het Woltherduin. De grond voor de dijk was afkomstig uit de vaart
achter de dijk. Deze vaart werd 20 m breed aan maaiveld en op de bodem 12 m breed. De
kruinhoogte van de dijk kwam op 3,5 m + NAP te liggen, een gebruikelijke hoogte in de 19de eeuw
voor de boorden van de Zuiderzee. Vooral de afdamming van de Roggesloot veroorzaakte veel
problemen omdat de zee zich niet zomaar liet temmen. Op 14 juli 1835 was het werk al zover
gevorderd dat geen zeewater het gebied inspoelde. De konijnen werden uitgeroeid om
ondergraving van de dijk te voorkomen. Het ploegen van de gronden begon al meteen de eerste
zomer.

30

De keet van de uitvoeder stond op de vluchtheuvel van de Oosterbol, niet ver van de directiekeet
die op de natuurlijke hoogte van De Oorsprong stond. Twee baksteen duikersluizen werden
gebouwd. De eerste lag in het noorden aan de Roggesloot en loosde op het Eijerlandse Gat. De
tweede lag zuidelijk aan de Hogezandskil en loosde op de kwelder van de Noorderwaard,
tegenwoordig Polder het Noorden. Echter, de kwelder van de Noorderwaard was dermate hoog
opgeslibd dat het wegsluizen van binnenwater problematisch was.

NN 1830, 389.
Van der Vlis 1975, 350.
29
Van der Vlis 1975, 352.
30
Schoorl, 1999, 438-439. Van der Vlis 1975, 353-354.
27
28
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De dijk was op 30 augustus 1835 nagenoeg gereed. Hierna werd een aanvang gemaakt met de
aanleg van de wegen. 31
De dijk was vooral opgeworpen uit zand. Het aangehouden talud van 1:2 was eigenlijk te steil voor
dit materiaal, hetgeen leidde tot afschuiving van de dijk. De beweiding met schapen verergerde dit
probleem. De schapen trapten het talud stuk, waardoor de glooiing afgleed. Doordat in de polder
de vele kleine kreken en prielen met zand waren dichtgeschoven, maar vanzelf nog wel water
voerden, kwam veel zand in de sloten en het randkanaal terecht. De bemoeilijkte het uitwateren
van de polder.
Van natuurlijk landschap naar inpoldering en cultuurgrond
Het gebied van het voormalige eiland Eijerland was en is gedeeltelijk nog steeds eigendom van de
overheid. Dat was aanvankelijk de Graaf van Holland en later de rechtsopvolgers in de
Bourgondische en Spaanse Tijd. Ook tijdens de republiek en in de Franse Tijd behoorden de
gronden toe aan de overheid. In het nieuwe Koninkrijk onder Willem I werden de domeingoederen
regelmatig verkocht.
Tijdens de Republiek stelde de Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier, het gebied boven
Amsterdam, inclusief West-Friesland, Texel, Vlieland en Terschelling de schout, de dijkgraaf voor
Texel en de Baljuw voor Eijerland aan. Eijerland was daarmee een bijzonder klein baljuwschap. 32
Voor 1631 was Eijerland particulier eigendom geworden. Op verzoek van de schout van het Texel
Cornelis van Neck werd Eijerland door de Staten van Holland en West-Friesland aangekocht voor €
8.500,- waarna het domeingronden werden. Het gebied kreeg vanaf 1630 een aparte dijkgraaf die
niet de dijkgraaf van Texel was. Zo hielden de Staten meer grip op het gebied. De net aangelegde
zanddijk die de slenken tussen de Noordzee en het Eijerland sloot zorgde voor een betere
toegankelijkheid en maakte het gebied beter economisch-agrarisch exploitabel. Langs de nieuwe
zanddijk werden stuifdijken aangelegd die tot de vorming van nieuwe duinen tussen het Texelse
hoofdeiland en Eijerland leidden. 33 Deze dijk zorgde echter voor meer opstuwing door het
Eijerlandse Gat en daarmee afkalving van het strand. In de 18de eeuw vormde Eijerland een
heerlijkheid onder de Gecommitteerde Raden West-Friesland en het Noorderkwartier. 34
In de 17de eeuw werd geconstateerd dat het zuiden van Vlieland, ten zuiden van het inmiddels
verdwenen dorp West-Vlieland het strand zo aanwaste dat het zinvol werd dit te bedijken.
Daarentegen verdween juist het zeer brede zandstrand van Eijerland. Omdat het Eijerlandse Gat
voor de scheepvaart van weinig betekenis was, liet men dit zo begaan. In 1688 inspecteerde de
overheid de zeegaten. Als de lijn tussen het baken (steng) op het hoogste duin van het Eijerlandse
Huis naar de kerk van West-Vlieland werd getrokken had het Eijerlandse strand een breedte van
1,7 km gemeten op 0 NAP. Het strand was een enorme golvende stuifvlakte. Bij stormvloed kwam

31
32
33
34

Van der Vlis 1975, 353-354.
Van der Aa, 1855, 1674.

Van der Vlis, 1975, 347.
Schoorl, 1999, 340.
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het zeewater tot 1,25-1,6 m + NAP. 35 Gedurende de 17de eeuw nam de breedte van het strand af
en ging men over tot de aanleg van een L-vormige stuifdijk. Dit werd eenvoudig aangepakt door op
verschillende plekken een lange lijn van rijshouten schuttingen te plaatsen die het begin vormden
van een zandophoping. Sommige van deze werken werden over de bestaande nollen, natuurlijke
zandopduikingen, geplaatst en liepen evenwijdig aan de Eijerlandse duinen. In 1695 werden
meerdere rijen schuttingen met een gezamenlijke lengte van ongeveer 500 m haaks op de
Vlielander Nollen, de noordelijkste punt van Eijerland, geplaatst. De aanwas van zand liep
voorspoedig. De laagte in het strand, het strandzwin, verdichtte langzaam. De eerste winter werd
door de nieuwe dijk goed overleefd. In latere jaren kreeg de dijk en het hele noordelijke strand het
zwaar te verduren en ontstond weer een diep zwin (ook wel kil of slenk genoemd) richting de
Vlielands Nollen. Toch nam de breedte van het strand tussen 1688 en 1704 af van 1530 m tot 274
m. 36 De afslag tussen 1722 en 1749 bedroeg gemiddeld 18 m per jaar. Voor het behoud van de
duinen op Eijerland en het voorkomen van uitstuiving was het zaak jaarlijks steeds rijshouten
schermen te plaatsen en voldoende helm te planten, ongeveer 15-20.000 bossen per jaar.
Essentieel was dat de populatie konijn gering bleef zodat de verse helm niet werd weggevreten.
Ook het schelpvissen werd aan banden gelegd. De kalkbrandrijen op het vaste land hadden grote
behoefte aan schelpen voor schelpkalkmortel. Het weghalen van schelpbanken werkte nadelig op
de stabiliteit van de kustlijn. 37
3.3 Bewoning in en om de polder
Het Eijerlandse Huis
Op de kaart van Van Scorel van Texel en Eijerland uit 1552 staan in de duinen twee gebouwen
afgebeeld. Een daarvan is de voorloper van het Eijerlandse Huis. Geograaf en historicus Henk
Schoorl beschrijft aan de hand van de kaart van Pieter Muller uit 1702 het Eijerlandse Huis ofwel
Gemeenlandshuis en de omgeving. De gebouwen werden aan alle zijden omzoomd met hoge
duinen, alleen in het zuidwesten waren de duinen lager en lag de overgang naar het Buitenveld
met kweldervlakten. Westelijk van het huis stond op een hoog duin het baken, een steng met een
wimpel dat als oriëntatiepunt voor de scheepvaart diende. De duiden werden aangemerkt als het
Walvisduin, het Vlielandsduin en de Binnenpan. Tevens waren er vier onregelmatige weilanden met
kavelsloten. Het Eijerlandse Huis bestond uit een hoofdgebouw het Gemeelandshuis met ruimte
voor de Gecommitteerden die hier vergaderden. Aanpalend was een tweede huis en een stelphoeve
waarbij de woon- en werkruimtes van de boerderij zich onder een dak bevonden. Het vierde
gebouw was een ‘oud huis’.

38

Er was weinig vee. Vaak graasden ook kalveren van Texelaars in dit

gebied. Daarbij waren zowel bij het Eijerlandse Huis als op De Quelder boeten voor de dieren. Dit
waren varkensboeten en frettenboeten. Mogelijk hadden deze een gelijke vorm als de bekende
Texelse schapenboeten. Tevens stond in de Zanddijk in 1717 een schapenboet voor de pachter van
de Eijerlandse buitengronden. 39 In de boedelbeschrijving van het Eijerlandse Huis uit 1698 staat
35
36
37
38
39

Schoorl, 1999, 312.
Schoorl, 1999, 314-317 (tabel op p. 317), 332-333.
Schoorl 1999, 338.
Schoorl 1999, 338.
Eelman, 2010, 130.
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ook een achterkeuken vermeld, in deze keuken werd het voer voor de kalveren en varkens
verwarmd. 40 Het houtwerk van het Eijerlandse Huis en De Quelder ofwel het Huis op de Kwelder
bestond uit Scandinavisch naaldhout. Dit schotwerk van de huizen en bijgebouwen werd geteerd
om rot tegen te gaan. Dit ‘Moskovisch teer’ was donkerbruin van kleur en bevatte veel koolstof en
hars hetgeen het ontvlambaar maakte. In 1706 bemoeide de Gecommitteerde Raden zich
persoonlijk met het uitzoeken van de kleur verf voor beide huizen. Welke kleur het uiteindelijk
werd, vertelt het verhaal niet. 41

Afbeelding 7: het Eijerlandshuis in 1845 door Popko van Groningen. Bron: Nationaal Archief, NLHLM_NHA_359-3088.

Eelman, 2010, 257.
Eelman, 2010, 219-220. Het gebruik van Skandinavisch of Moscovisch teer was in de stad Hoorn als sinds
1528 verboden.
40
41
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Het Zanddijkshuis, het latere Madura, behoorde wat betreft pacht en pachtgebied bij het
Eijerlandse Huis. Het pachtgebied van de boerderij wordt aangeduid als het Eijerlandse Buitenveld.
Om het Eijerlandse Huis waren dammen, dijken en duikers aangelegd om het duinwater en water
bij stormvloeden te reguleren. De gegraven geulen uit de Binnenpan waterden eind 18de eeuw af
via een baksteen sluis op het Grote Zwin. 42 Om helderheid te krijgen in de verhoudingen en
verplichtingen van de pachters van de boerderijen en het Buitenveld werd een Instructie
opgesteld. 43 In 1833, twee jaar voor de inpoldering was het pachtgebied van het Eijerlandse Huis
180 ha groot. 44 Hier stonden ook de verplichtingen in van het leveren van delen van de opbrengst
in de vorm van eieren, konijnen, groene en gele schapenkaasjes en koemelkkaas, jaarlijks af te
leveren in Hoorn. 45 Hieruit vat af te leiden dat in de Eijerlandse pachtboerderijen zowel schapenals koeienkaas werd geproduceerd en dat dit door de raadsheren werd gewaardeerd.
Huis de Quelder
In het kweldergebied van de latere polder lag een zandopduiking. Hierop was een pachtboerderij
gebouwd met de naam De Kwelder, de Quelder of de Kwelderbeek.

46

Dit was net als het

Eijerlandse Huis een Gemeenlandshuis dat onder de verantwoordelijkheid van de Gecommitteerde
Raden viel. Na de inpoldering zou dit de nog steeds bestaande boerderij Padang worden. De
Quelder bestond aanvankelijk uit een boerderij waarin 1733 een zomerwoning aan werd gebouwd.
Het dak van de boerderij werd opnieuw gedekt en de vloer werd met estriken betegeld. Kennelijk
lag de Quelder direct aan een zwin omdat de boer over een vlot beschikte om zijn schapen over te
zetten en zo snel bij het grasland te komen met de kudde. 47 De kudde bestond in 1791 uit wel 900
schapen. Het pachtgebied grensde aan dat van het Eijerlandse Huis. In een ruzie over de
konijnenvangst in 1713 bleek dat het pachtgebied van de Quelder wordt aangeduid als de
Oosterbollen en dit van het gebied van de Kastelein van Eijerland wordt gescheiden door een grote
zandvlakte. Er was geen ‘afgepaalde scheiding’. Later kwam deze wel; een paal noordwestelijk van
de Oosterbollen, dus van de huidige locatie van De Oorsprong, en een tweede paal tussen deze
paal en de Quelder. 48 De exacte grens is in verschillende stadia te zien op de topografische
kaarten. De pachter van de boerderij voerde begin 18de eeuw enige verandering door. Om het huis
wordt een stormvloedkering gegraven, een schapenboet gebouwd en delen woeste grond worden
voorzien van een kade tegen hoog water om de groei van het gras voor de hooilanden te
verbeteren. 49 Dit gebied van het Buitenveld werd ook wel de Westgronden genoemd. 50
Het Zanddijkshuis
Over de derde pachtboerderij, het Zanddijkshuis, is maar weinig bekend. Het viel onder het
Eijerlandse Huis qua pacht en bezat behalve de boerderij een schapenboet. In 1790 kreeg het een
42
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aparte pachtkavel en het recht op onderstrandvonderschap voor dit deel van het Noordzeestrand.
Dat is ook het moment dat de oude bouwvallige boerderij wordt afgebroken en een nieuwe grote
boerderij met dito schapenboet wordt neergezet. 51 Dit nieuwe Zanddijkshuis brandde in 1846 af en
werd niet meer herbouwd.
Samarang, De Oorsprong op de Oosterbollen
Een grote zandopduiking in het zuidoostelijk deel van het gebied wordt aangegeven als de Ooster
Nol of Oosterbollen. In 1753 staat hier conform de kaart van Den Berger een schaapsherdershuis.
Op deze opduiking stond in 1833 herdershut. Het behoorde toe aan het 1363 ha. grote pachtgebied
van de Kwelderbeek (Padang). Later zal het pachtgebied worden betwist en anders worden
vormgegeven. Het was een fors gebied waar 1250 schapen, 20 koeien en 5 paarden rondliepen. 52
Op deze locatie wordt in 1834 een lange houten directiekeet met de naam Samarang neergezet. De
directievoering van de ontwikkeling van de polder vond hier plaats. 53 Achterin de keet werden
arbeiderswoningen getimmerd. In 1836 gaat deze over naar een nieuwe eigenaar en gaat de
locatie De Oorsprong heten (Oorsprongweg 77).
Tegenwoordig is dit bijzondere gebied gescheiden in twee delen. Het zuidelijk deel ligt enigszins
verhoogd ten opzichte van het maaiveld van de polder, op + 1.40 NAP, ongeveer een meter hoger
dan het omliggende land. Hier op Oorsprongweg 79 is gemengd boerenbedrijf met akkerbouw en
rundvee gevestigd met tevens, zoals op veel plekken op Texel, vakantiewoningen. Archeologie
West-Friesland heeft hier een veldonderzoek middels een grondboring uitgevoerd, zie verder onder
hoofdstuk 4.
Noordelijk ligt verscholen in bosschages de herbouwde en gerestaureerde houten directiekeet die
een oorsprong kent in 1834. Om het gebouw heen en met name aan de noordzijde is een bos
aangeplant. In dit gemengde loofbos liggen natte laagtes en kleine greppels. De dikste bomen zijn
eiken en beuken die gezien de diameter heel goed ten tijde van de inpoldering of daarna kunnen
zijn aangeplant en daarmee meer dan 100 jaar oud zijn. Ten noorden van de directiekeet ligt een
rechthoekige gracht van 80-100 cm onder maaiveld. Tussen de bosschages ligt oostelijk een
overdekte moestuin waar voor de perken een oranjerode handvorm (pre-machinaal) baksteen is
gebruikt.
De directiekeet van De Oorsprong staat net als alle andere gebouwen pal oost-west met de
voorgevel aan de westzijde. Komend vanaf het westen is overduidelijk een flinke verhoging in het
landschap te zien die zich onder het hele gebouw maar ook naar de noordkant uitstrekt. Aan de
west, zuid en oostzijde loopt deze sterk af. Op een foto van omstreeks 1898 is de met pannen
gedekte houtbouw te zien. De zuidgevel heeft een open afdak rustend op palen.
Op een foto gemaakt tussen 1920 en 1940 is te zien dat aan de noordzijde van de houtbouw een
kapschuur en een grote met rood-zwarte pannen gedekte boerderij staat. Op een ongedateerde
Schoorl, 1999, 429.
Schoorl, 1999, 431. Op de kaart van Kikkert uit 1835 staan echter twee locaties als Oosterbollen
aangegeven. De meest oostelijke ligt nagenoeg aan de dijk en is nu De Oorsprong. De tweede ligt meer
noordelijk bij een andere locatie aangeduid als De Boe. Het is onduidelijk wat hiermee wordt bedoeld. Beide
Oosterbollen zijn op de kaart van Kikkert van 1846 aangegeven als ‘vluchtheuvel’. Kennelijk is men er nog niet
zeker van dat de dijk het zal houden en handhaaft met de oorspronkelijke vluchtheuvels.
53
Van der Vlis, 1975, 358.
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foto van de zuidgevel steken noordelijk van de directiekeet geen daken boven de keet uit. De
kapschuur en de boerderij zijn dan vermoeilijk al afgebroken. Op een zwart-wit luchtfoto uit
naoorlogse periode zijn de noordelijke gebouwen eveneens verdwenen. 54 Alleen de kavelsloot die
hier omheen lag is nog te herkennen.
De Boe
Tenslotte is er een locatie die De Boe wordt genoemd. Deze bestaan conform de kaart van Kikkert
van 1835 al voor de inpoldering. Op de kaart van 1846 lijkt het alsof deze plek wordt aangegeven
met de locatie Dorpszicht (Stengweg 19) en zuiden van de Roggesloot (of Rogsloot). Mogelijk is dit
ook een vluchtheuvel.
3.4 Inrichting van het nieuwe land
Nadat de polder was drooggevallen, de dijken zijn gebouwd de wegen zijn uitgezet en de kavels
zijn aangegeven, startte de verkoop. Hiertoe wordt een verkoopcatalogus uitgeven, de ‘Catalogus
van Eijerland gelegen op het Eiland Texel’. 55 De veiling vond plaats in Rotterdam, de catalogus
kostte fl. 3,-. In de catalogus staat elke kavel met opstal beschreven. De polder is verdeeld in
secties die met letters en opvolgende perceelsnummers zijn aangeduid. De oppervlakte per kavel is
aangegeven met een onderverdeling in de bodemkwaliteit en geschiktheid voor bepaalde
gewassen. Daarnaast is de eventuele bebouwing aangegeven. De te bebouwen of inmiddels
bestaande boerderijen hebben een naam gekregen. Uit deze lijst wordt duidelijk wat er allemaal in
de polder voorafgaand aan de nieuwe bebouwing stond. Dat is vrij beperkt.
Het behelsde uitsluitend de houten arbeiderswoningen vermoedelijk van de dijkarbeiders bij
boerderij de Hofstee. 56 De hutten en boeten op de schorren zij waren vermoedelijk met de
drooglegging en ontginning verwijderd. Daarnaast wordt de in 1833 of 1834 gebouwde Heeren- of
Directiekeet op het zandduin de Oosterbol van De Oorsprong genoemd. 57 Deze bestond deels uit de
directiekeet en deels uit arbeiderswoningen, alles onder een dak. Tevens stond hier een
schapenstal. De wegen en sloten worden algemeen eigendom. Het bestuur van de polder wordt
opgedragen aan een te benoemen dijkcollege bestaande uit de oude directie en de gezamenlijke
nieuwe eigenaren. 58

Collectie Familie Groen, De Oorsprong.
NN, 1840.
56
NN, 1840, 4.
57
NN, 1840, 3. Volgens Paagman-Bakker heette deze woning aanvankelijk Semarang. Paagman-Bakker 1975,
25. Zie ook: Van der Vlis 1975, 363.
58
NN, 1840, 6.
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Afbeelding 8 Het wegenpatroon en oude slenken zijn aangeduid op de Cultuurhistorische Waardenkaart. Het
hele plangebied wordt hoog gewaardeerd vanwege de ‘rationele verkavelingsstructuur’.

De onbruikbare gronden worden als laatste kavel aangebonden. Dit is 2599 bunder, bijna 3000
hectare. Dit bestond uit dijkbarmen, de bermen van de dijken, schorren en slikken, woeste grond
en water. 59
De bouw en gestage uitbereiding van de hoofdnederzetting De Cocksdorp, vernoemd naar de
initiatiefnemer van de inpoldering, wordt hier achterwege gelaten. 60 Midden-Eijerland en ZuidEijerland volgen langzaam.
Bij het beheer van de polder blijven de gebruikelijke problemen zich voordoen. De sluizen en
duikers die het binnenwater naar zee moesten lozen werden slecht onderhouden. Ook in die tijd
kwam zware regenval frequent voor. Hierdoor liepen laaggelegen gedeelten onder. De 10% van de
polder die was ingericht als waterberging, grotendeels bestaand uit niet drooggelegde kreken,
bleek te weinig voor de berging van al het water. In 1883 werden daarom de volgende
maatregelen genomen. Het grote Dijkkanaal achter de zeedijk werd uitgediept tot 1,75 m – NAP,
de Postsloot (waar ligt deze?), werd 1 m verbreed en uitgediept tot 1,6 m – NAP. De Hogezandskil
en de Postsloot werden eveneens op 1,6 m –NAP gebracht. De meeste perceelsloten bleken te smal

59
60

NN, 1840, 22.
Deze geschiedenis staat uitvoering beschreven in Paagman-Bakker, 1975.
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om voldoende water te bergen en werden daarom verbreed tot 3,2 m op het niveau van 0 NAP. En
tot 1,4 m – NAP uitgebaggerd. De bodem van de sloot moest minstens 0,6 m breed zijn. 61
De verkaveling en het wegenpatroon van de polder zijn thans als cultuurhistorische waarde
aangeduid op de CHW.

Afbeelding 9: Ansichtkaart van volk aan de Zandweg, Midden Eierland. Collectie: Noord-Hollands Archief.

Polder Eijerland wordt met name gebruikt voor de teelt van graan, erwten, bonen, koolraap en
aardappels. Tijdens de agrarische crisis van 1888 wordt geconstateerd dat het met het boeren op
Texel slecht gaat. In de polders Eijerland, de Eendracht, Prins Hendrik en Het Noorden samen goed
voor 4500 hectare is door de aanhoudende roofbouw de grond volledig uitgeput. Veel akkers zijn
verwaarloosd. De onvruchtbaarheid komt voort uit onvoldoende bemesting. Als mest gebruikt men
compost en straatmest. Incidenteel wordt kalkpuin gebruikt, kunstmest is nagenoeg afwezig.
Vooral de hogere gronden hebben last van verwaarlozing en verdroging. Door grootgrondbezit en
absenteïsme vooral in de Polder Eijerland, investeerden de pachtboeren in hun driejarig contract
minder in het boerenbedrijf. Doordat de pachtboer inkomsten moest genereren om de pacht te
betalen, bleven lange termijn investeringen en zorg voor een goede voedingsbodem uit. Ook
leningen bij leveranciers van gereedschap en mest maken dat minder in het land werd
geïnvesteerd. De dijklasten van fl 0,75- fl 1,- per hechtere waren in deze tijd voor de boeren en
pachters lastig op te brengen. Men leefde in Eijerland zeer zuinig. In de wintertijd weefde men
vloermatten van helm en stro om te verkopen. Een lichtpunt was een scheepsstranding en het
verzamelen van aangespoelde goederen. Dit bracht de bewoners inkomsten en soms ook spullen.

61

Paagman-Bakker, 1975, 38.
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Het dieet bestond uit groentes, peulvruchten beschuit, roggebrood en weinig aardappels. Vlees
kwam alleen bij noodslacht op tafel. Dit was afkomstig van verdronken schapen of koeien met een
gebroken poot. ‘s Zomers werden ook de vrouwen ingezet in het boerenbedrijf. Vooral in Eijerland
werden kinderen in de zomer naar het land gestuurd. Het schoolverzuim bedroeg in deze tijden
maar liefst 50 tot 60%. Het was een karig bestaan. 62 Ook de neveninkomsten uit de schelpvisserij
vielen weg door de mechanisatie waarbij door middel van stoomschepen mosselen werden
gevangen en hen traditioneel vissen niet meer loonde. De Texelse oesterbedden waren door
overexploitatie weggevaagd en ook de wiervisserij naar zeegras liep sterk achteruit. 63
De naamgeving van de boerderijen in de nieuwe polder wijkt af van de rest van Texel. Op het oude
land zijn vooral landschappelijke elementen naamgevend. In de Eijerlandspolder worden vooral
vernoemingsnamen gebruikt. Dit zijn met name namen van steden of gebieden in het voormalig
Nederlands Indië. Boerderijen krijgen de naam Madura, Samarang of Padang of de naam van de
herkomst van de investeerders zoals Antwerpen of Dordrecht. 64
Tussen 1880 en 1945 gaan de bewoners van de polder mee in de modernisering en de
mechanisatie van de landbouw. Tussen 10 mei en 21 mei 1945 was Polder Eijerland echter het
toneel van het laatste slagveld van Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog. Door een opstand
onder de Georgiërs, bekend als de ‘Russenopstand’, werd het gebied rondom het vliegveld en de
vuurtoren een krijgstoneel. Vele doden onder de militairen en de burgerij waren te betreuren en
aan de boerderijen van de polder was forse schade. 65 Het kostte na de Tweede Wereldoorlog veel
moeite om alles weer op te bouwen. 66
Het bezoek van Pieter van Cuyck in 1786 aan Eijerland
Een gedetailleerde beschrijving van een bezoek aan Eijerland en het Eijerlandse Huis is geschreven
door de Haagse vorser en kunstenaar Pieter van Cuyck in 1786. In zijn achtste brief, uitgegeven in
1789, beschrijft hij een rijtocht per kar via de in 1629-1630 aangelegde Zanddijk naar de
noordkant

van

Texel. 67

Van

Cuyck

legt

zich

toe

op

een

geografische,

naturalistische,

ornithologische en culinaire kant van Eijerland.
Hij begint met de constatering dat de zanddijk de cluster van losse eilanden en bollen, waarvan
Eijerland de grootste is, vast heeft gemaakt aan het hoofdeiland van Texel. De Zanddijk verbond
de Ruigendijk, de noordelijke dijk van de Waalenburgerpolder met Eijerland. De inbreuken van de
Noordzee in het tracé zijn afgedamd met palen en planken en het aanwassende zand beplant met
helmgras. Ten oosten daarvan ligt het onmetelijk grote ‘Buitenveld’, de kwelder van wat later de
Polder Eijerland zou worden. Hij neemt waar dat sinds het aanleggen en toenemen van de Zanddijk
de inham, dat wil zeggen de kwelder, alleen maar toeneemt. De stroming die aanvankelijk door de
Slufter naar het oosten liep, was afgesloten. Daarmee nam de stroming door het Eijerlandse Gat
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Bremer, 1988, 14-16.
Bremer, 1988, 13-14.
Rentenaar, 1975, 144.
Paagman-Bakker, 1975, 100-114. Kuip, 2016.
Eelman, 2021.
Van Cuyck, 1789, 61-66.
Pagina 26 van 57

Archeologie West-Friesland is het archeologisch samenwerkingsverband van de gemeenten
Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel

West-Friese Archeologische Notities 56, Polder Eijerland, gemeente Texel

toe en verlegde zich richting het oosten waardoor de kwelder aangroeide. De hand van de mens in
de verandering van het natuurlijk proces is daarmee ook in dit gebied te zien. Van Cuyck deelt
mede dat het vanaf de Zanddijk of het Eijerlandse Huis met laarzen aan wel een uur of anderhalf
uur gaans is voordat men de (Wadden)zee bereikt. Hij oppert dat deze kwelder steeds droger
wordt en alhier wel een paar duizend morgen (1 morgen = 0,85 ha) landaanwinning kon
plaatsvinden. Om de kwelder heen zou een dijk moeten komen. Omdat in het gebied al natuurlijke
bollen lagen, zoals zuidelijke Oosterbollen (De Oorsprong) en de noordelijke Oosterbollen, zouden
deze als tracé voor de nieuwe dijk kunnen worden gebruikt. 68 Omdat de kwelder zo hoog lag,
zouden de nieuwe bewoners van het gebeid weinig te vrezen hebben. Ongeveer 10 jaar voor de
komst van Van Cuyck zo meldt hij, is al een keer een bestek gemaakt voor dijkbouw en inpoldering
van Eijerland. Rijke inwoners van Noord-Holland hadden hiervoor het initiatief genomen en het
ontwerp aan de Gecommitteerde Raden voorgedragen. De Westfriese landbezitters, vermoedelijk
ook vertegenwoordigd in deze raad, vreesden echter dat hun landbouwers teveel concurrentie
zouden krijgen en hun gronden in waarde zouden verminderen. Van Cuyck geeft aan dat het spijtig
is dat deze investering van nog minder dan 100.000,- gulden niet gedaan is, omdat het een
bloeiende landstreek zou zijn geworden. Een ‘volksplanting’, dat wil zeggen immigranten als boeren
van elders en een mooie opdracht voor de aannemers in de dijkbouw en grondwerk ging niet door.
De polder en het dorp kwam er niet en de vaarten en sloten voor de ontwatering en verkaveling
bleven uit.
De hogere weiden en hoge kwelder van Eijerland blijken een gebied te zijn waar runden, jongvee
en schapen grazen. Het leverde veel melk op. Bij aankomst in het Eijerlandse Huis, hielp Van
Cuyck met het uitladen van de koperen kannen gevuld met melk. Bij hoog water verdronken de
dieren soms, maar meestal werden deze tijdig op het droge gebracht. De natuurlijke omgeving trok
de interesse van Van Cuyck. Hij constateerde dat de platvis (bot) uitstekend van smaak was. De
hoeveelheid vogels, vooral meeuwen, was dermate omvangrijk dat het gevaarlijk was om over de
kwelder te lopen aangezien deze hem aanvielen. Het eierenrapen was dan ook één van de bronnen
van inkomsten van de pachter van het gebied.

68

Van Cuyck, 1789, 61.
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Afbeelding 10: Het Eijerlandse huis door Pieter van Cuyck. Collectie Nationaal Archief.

Vermeld wordt dat er rond de 30.000 eieren per jaar naar de bakkers in Amsterdam werden
gestuurd. Dat leverde echter voor de pachter niet genoeg op. De oplossing wordt gevonden in het
uitzetten van konijnen. Jaarlijks werden 1.500 koppels konijnen naar Amsterdam gezonden. Dit
betekende wederom een verstoring in het natuurlijk milieu. De meeuwen hadden het gemunt op de
jonge konijnen, lampreien, waardoor als maatregel de meeuwen in de jacht het moesten
ontgelden. De meeuwen en bergeenden weken uit naar het zuiden van Vlieland. Van Cuyck proefde
de meeuweneieren en stelde vast dat de dooiers van de meeuweneieren prima van smaak zijn en
niet naar vis smaakten. Tevens gaf hij aan dat in de duinpan waar het Eijerlandse Huis ligt, het
aangenaam warm kan worden, waardoor vruchten er goed groeien en sneller dan gewoon rijp
zijn. 69 Hij schetst in feite een land van melk en honing, waarin er overvloedig vis, schaaldieren,
eieren, vogels en fruit voor handen was. Gecombineerd met een goede wijn, zou hij zich daar mits
met goed gezelschap thuis voelen, wat hij niet had verwacht in een noordelijk oord. 70 Kennelijk zijn
er in het Eijerlandse Huis genoeg flessen wijn, die vermoedelijk met enige regelmaat uit gestrande
schepen worden gehaald of aanspoelen.
Tenslotte geeft hij aan dat in het Landshuis, het Eijerlandse Huis, in opdracht van de
Gecommitteerde Raden een bergplaats voor schipbreukelingen is gemaakt. Kennelijk worden de
drenkelingen hier bewaard tot dat zij kunnen worden begraven.

69
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Van Cuyck, 1789, 66.
Van Cuyck, 1789, 62.
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3.5 Aardwetenschappelijke situatie
De archeologische beleidskaart van de gemeente Texel is, wat het plangebied betreft, mede
gebaseerd op de bodemkaart. Alleen de twee gebieden met beekeerdgronden worden nog als
matig kansrijk gezien voor het voorkomen van archeologische resten. Een beekeerdgrond komt
voor op lage zandgronden en is bedekt met een matig dikke humeuze laag van minder dan 50 cm.
Deze gronden zouden, theoretisch, al in cultuur kunnen zijn gebracht voordat de polder is
aangelegd. De vlakvaaggronden hebben geen ontwikkeld bodemprofiel; ze zijn pas in gebruik als
bouwland sinds de aanleg van de polder en kennen logischerwijs een zeer lage archeologische
verwachting.

Afbeelding 11: Het plangebied op de bodemkaart. Bron: Alterra 2018.

Op de geomorfologische kaart (afbeelding 12) is te zien waar de zee-erosie geulen hebben gelopen
en waar de hoger liggende delen (de kustduinen met vlakten en laagten) zich bevinden. Dit zijn de
vluchtheuvels of nollen die deels al vroeg bewoond raken (De Oorsprong, De Kwelder).
Archeologisch en cultuurhistorisch gezien zouden deze gebieden een wat hogere waarde verdienen
aangezien juist daar menselijke activiteit wordt verwacht. In de gemeentelijke beleidskaart zijn
deze opduikingen in het landschap echter niet anders gewaardeerd en houden een zeer lage
archeologische verwachting. Zie ook afbeelding 16 voor het AHN; hierop zijn deze opduikingen ook
goed zichtbaar.
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Soms keerde het oorspronkelijke landschap even terug. In de droge zomer van 1976 werden uit de
lucht cropmarks waargenomen. De gewassen die op de oude prielen en geulen stonden bleven
groen terwijl de rest van het gewas verdorde. 71 Dit zelfde fenomeen deed zich voor in de
krukdroge zomer van 2018. De prielen ten zuiden van de Hogezandskil kwamen opeens weer
tevoorschijn.

Afbeelding 12: Het plangebied op de geomorfologische kaart. Bron: Alterra 2017.

3.6 Bekende archeologische waarden
Binnen het plangebied zijn slechts weinig archeologische indicatoren aangetroffen. Vreemd is dat
natuurlijk niet; vóór de bedijking en inpoldering was het gebied amper bewoonbaar op enkele
hoger liggende delen na. Ook de hoeveelheid aan uitgevoerd archeologisch onderzoek is,
logischerwijs, erg beperkt. Op de paleogeografische reconstructie van Vos (afbeeldingen 5, 13 en
14) is zichtbaar hoe het landschap zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld. Sinds het einde van
het Mesolithicum valt het ten prooi aan de zee en verandert in een getijdengebied, doorsneden
door forse geulen. De kwelder groeit echter ook gestaag aan, zoals zichtbaar in de situatie rond
1500. Op basis van deze reconstructie is de kans op aantreffen van archeologische sporen van vóór
de Nieuwe Tijd echter nihil, een beeld dat ondersteund wordt door de archeologische onderzoeken
in het gebied.
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Palm, 1988, 13-14.
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Afbeelding 13: Paleogeografische reconstructies rond 5.500 v. Chr. (links) en 1500 v. Chr. (rechts).
Op de overgang van het Mesolithicum naar het Neolithicum krijgt de zee al langzaam vat op het gebied en in de
Bronstijd bestaat het uit een getijdenzone achter een grote strandwal.

Afbeelding 14: Paleogeografische reconstructies rond 100 n. Chr. (links) en 1500 n. Chr. (rechts). Het gebied
blijft onbewoonbaar tot de kwelders hoog genoeg reiken. De eerste aanzet hiervan is in het rechterbeeld te
zien. Tevens is zichtbaar hoe de duinenrij van Eijerland naar Texel toe ‘wandelt’.
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De Archeologische MonumentenKaart (AMK, niet afgebeeld) toont geen waardevolle terreinen of
archeologische rijksmonumenten binnen het onderzoeksgebied.
Twee vondstmeldingen zijn in het landelijk registratiesysteem ARCHIS aangemeld.
Zaakidentificatie

Complex

Vondsten

Datering

Opmerking
Op basis van
beschrijving in

Paleolithicum-

1982 – locatie
onzeker

2946557100 niet te bepalen

vuursteen

Neolithicum

4756323100 niet te bepalen

keramiek, hout, metaal, bot

Nieuwe Tijd

In 1979 werd door Rijkswaterstaat voor de kust van De Cocksdorp een langwerpige driehoek
uitgebaggerd met het oog op de zandwinning. Hier is door RWS een boorraai gezet waarin de
boorkernen tot op -25 m zijn beschreven. Het zand uit dit langwerpige baggergat is oostelijk van
de vuurtoren op het Eijerlandse strand geworpen als zandsuppletie. Na regen werden in dit zand
niet alleen plantenresten maar ook stukken vuursteen zichtbaar. De bewerkte vuursteen is aldaar
verzameld door amateurarcheoloog Govert van Noort uit Den Burg. Het gaat in totaal om negen
objecten die door de vinder als Levallois techniek worden aangemerkt en daarmee in de midden
steentijd vallen, de periode van 40.000 v.Chr. en ouder. Het impliceert dat toen de zeespiegel
aanzienlijk lager stond, Texel tot het zogenaamde Doggerland behoorde en Neanderthalers door
het gebied trokken. 72 Door erosie onder invloed van de zee, zullen vondsten uit deze periode niet
meer in situ worden aangetroffen.

Afbeelding 15a en b: Opgebaggerde vuurstenen artefacten; een spits en een klingschaver. Bron: collectie
Govert van Noort.

72
Collectie Govert van Noort, Den Burg, Texel. De werktuigen moeten nog worden
geautoriseerd.
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Afbeelding 16: Het plangebied op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3). De zee-erosiegeulen zijn nog
duidelijk zichtbaar en verder kent het gebied weinig reliëf.

De volgende archeologische onderzoeken zijn uitgevoerd binnen het plangebied:
Zaakidentificatie

Type onderzoek

Locatie/Toponiem

Jaartal Publicatie
De Steekproef 2019-12/07. Hier is een

4756323100 booronderzoek

Kikkertstraat 11-13

2019 nieuwetijdse afvallaag gevonden.
MUG rapport 2008-25: Geen

Stengweg te De
2208646100 booronderzoek

Cocksdorp

archeologische indicatoren
2008 aangetroffen.
Vestigia rapport V1354: vrijgave, geen
aanwijzingen voor archeologische

3986127100 bureauonderzoek

Gemaal Eijerland

2016 waarden.
Vestigia rapport V611: niet van
toepassing; m.e.r. rapportage n.a.v.

2229293100 bureauonderzoek

Dijkstuk 2

2010 dijkversterking.
Vestigia rapport V611: niet van
toepassing; m.e.r. rapportage n.a.v.

2229300100 bureauonderzoek

Waddenzeedijk

2010 dijkversterking.
Vestigia rapport V928: vrijgave, geen
aanwijzingen voor archeologische

2340651100 bureauonderzoek

Golfbaan de Texelse

2011 waarden.
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De vondsten en onderzoeken binnen het plangebied onderschrijven de (zeer) lage archeologische
verwachting

van

het

gebied.

Naast

de

19e-eeuwse

bewoning

die

plaatsvindt

vanaf

de

ingebruikname van de polder, worden geen andere archeologische sporen verwacht, toevalstreffers
daargelaten.

Afbeelding 17: Tijdens de droogte in de zomer van 2018, werden de erosiegeulen en prielen weer zichtbaar als
cropmarks. Bron: Gemeente Texel.
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Afbeelding 18: Vondstmeldingen in de omgeving van De Cocksdorp. Bron: ARCHIS.

3.7

Aardkundige waarden

Zoals in paragraaf 2.2 aangegeven heeft de provincie Noord-Holland aardkundige waardevolle
gebieden aangewezen. Binnen het plangebied liggen geen gebieden die als Bijzonder Provinciaal
Landschap (BPL) zijn aangemerkt. Wel zijn terreinen als onder het NatuurNetwerk Nederland
(NNN) beschermd (afbeelding 19). Het gaat om het duingebied aan de Noordzeekust (T2) en de
omgeving van de nog bestaande geulen, het waterrijke open polderlandschap (T4) 73 De
landschappelijke en natuurlijke waarden in het gebied mogen niet bedreigd worden door de
ingrepen. Deze NNN-gebieden zijn nog niet verwerkt in het vigerende bestemmingsplan. In dit
bureauonderzoek

worden

de

ingrepen

niet

nader

getoetst

aan

de

provinciale

omgevingsverordening.

73

Omgevingsverordening NH2020
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Afbeelding 19: De terreinen die als NNN-gebied beschermd zijn. Bron: Omgevingsverordening NH2020.

Afbeelding 20: Archeologische onderzoeken binnen het plangebied. Bron: Archis.
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3.8 Scheepvaart, scheepsstrandingen en strandjutten
Hoewel scheepsresten, wrakken en bijbehorende lading niet direct worden verwacht binnen het
plangebied, is het mogelijk dat sporen van het maritieme verleden nog aanwezig zijn in de bodem
van de voormalige kwelder. De polder bevindt zich namelijk in de nabijheid van de Reede van
Texel.
Tussen Vlieland en Texel ligt zeegat Het Eijerlandse Gat. Dit zeegat verbindt de Noordzee met de
huidige Waddenzee. Uit onderzoek naar de kustlijn van de noordzijde van Texel is gebleken dat de
kustlijn aanvankelijk veel noordelijker lag en in de 17de-19de eeuw zuidwaarts is verplaatst. Pas in
de 20ste eeuw is met veel moeite de kustlijn op de tegenwoordige locatie gebleven.
Voordat Polder de Bol, Polder de Eendracht (1846) en Polder Het Noorden (1875) werden
drooggelegd, lag de wadplaat van Eijerland aan de zijde van de Waddenzee en vormde een groot
open ongehinderd getijdengebied. Het zuidelijke deel maakte deel uit van de Reede van Texel, de
beschutte ankerplaats ten oosten van het eiland. Hier gingen in de 15de tot vroege 19de eeuw veel
schepen voor anker of vielen droog om op gunstige wind te wachten. Deze rede was niet
gedefinieerd en al naar gelang de wind en de gewenste veiligheid, zocht met een goede locatie.
Een onderscheid moet daarom worden gemaakt voor het noordelijke deel van het Eijerlandse Gat
van het gebied waar zeeschepen strandden en het zuidoostelijk deel van het gebied dat mogelijk
als ankerplaats voor kleinere schepen en platbodems diende voor het noordelijke deel van de
Reede van Texel boven Nieuweschild en Oosterend.

Scheepsstrandingen
Op basis van krantenberichten zijn voor het noordelijke deel de belangrijkste scheepstrandingen
onderzocht. 74 In de Leeuwarder Courant van 11 februari 1764 wordt vanuit Amsterdam een
scheepsongeluk op 6 februari gemeld. Het Engelse sloepschip John & Elisabeth met een lading
mout en rogge op weg naar de jeneverstad Schiedam is op Eijerland gestrand. De lading is nat
geborgen en het schip is vergaan. Van de bemanning is alleen de kapitein gered, drie personen
werden vermist. 75
In 1768 gaat het weer mis. Het schip van Andrew Brown uit het Engelse Sunderland geladen met
steenkool strandt eind april op Eijerland. De lading en het schip zijn geheel verdwenen. Twee
andere Engelse vrachtvaarders lagen bij Eijerland voor anker. Hiervan werden de schepen en
bemanning door Eijerlandse loodsschuiten in veiligheid gebracht. Het ene schip was onderweg van
Genua naar Hamburg het andere schip vervoerde kolen van Sunderland naar Harlingen. 76

74
Een overzicht van de strandingen tussen 1751 en 1792 staat in Schoorl 1999, 454-457. De herkomst van de
gegevens is echter onvermeld. Duidelijk wordt dat de schepen gestrand op Eijerland veelal verbrijzeld zijn door
de kracht van de zee. De bemanning overleeft het incidenteel. De lading soms wordt gereclameerd maar in een
aantal gevallen zeker niet.
75
Leeuwarder Saturdagse Courant, 11 februari 1764, no. 603.
76
Amsterdamsche Dinsdagsche Courant, 26 april 1768, no. 50.
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Op 3 september 1777 loopt het tjalkschip De Hoop van schipper Gerrit Janz. uit Munterzijl op weg
naar Londen aan de grond bij Eijerland. De lading bestaat uit haver. De nat gewonden lading is
weggespoeld, het schip sloeg aan stukken en viel niet meer te redden. 77
Begin december 1779 strandden de koopvaardijschepen de Roosenboom en de Vliegende Vis. De
lading uit het schip is de Waddenzee in gedreven en kon kennelijk niet worden gered. Op 20 en 21
december 1779 waren de schepen geheel verbrijzeld door de woeste zee. Op de stranden van
Eijerland spoelde veel drijfhout aan. 78 De ’s Graven Haagse Courant meldde echter dat het toch is
gelukt om uit het schip de Vliegende Vis van R. Roelofs lading te bergen en met schuiten naar
Eijerland te brengen. 79 Wat de lading inhield, wordt niet duidelijk.
Soms worden gestrande schepen ook verkocht. Op 15 april 1780 wordt een openbare verkoping
aangekondigd waarbij de gestrande Engelse barkentijnschip The Cheerful Cousin wordt geveild.
Kapitein Nicolas Jochem Harder is met het bijna 30 m lange schip bij Eijerland gestrand. Het schip
ligt er kennelijk nog. De scheepstuigage en uitrusting als ankers, zeilen, touwen komen ook onder
de hamer. Op vier plekken kan worden geboden, waaronder op de kavel bij Hendrik Dekker op
Eijerland. Waarom dit gestrande schip wordt geveild is niet duidelijk en ook over de lading wordt
niet gerept. Mogelijk zijn er kosten gemaakt voor de berging en worden deze verhaald op de
eigenaar door het schip te verkopen. In dezelfde krant wordt overigens gemeld dat bij Jan Weelink
op de Nieuwezijds Achterburgwal in Amsterdam een frisse partij van de allerbeste Texelse oesters,
extra vet en blank te koop zijn. 80 Mogelijk komen deze ook van de schorren van Eijerland.
Een volgende bekende stranding is van een smakschip dat tussen 21 en 22 juli 1784 op Eijerland is
gestrand. Het met graan geladen schip liep vol water. Het ‘volk’ vermoedelijk de bewoners van
Texel en Vlieland is op Eijerland aangekomen, mogelijk om een graantje mee te pikken. De naam
van het schip is onbekend. 81
Verkoop van op Eijerland aangespoelde lading vindt ook plaats op 5 maart 1790. Het betrof een
grote partij beschadigde maar kleurige tabak uit Maryland (VS) dat gedeeltelijk los maar ook in
vaten op het strand is gekomen. Het was afkomstig uit het schip The Reward van kapitein William
Atkinson, dat was vast komen te zitten op de Eijerlandse Buitengronden. 82
De Amsterdamse Courant meldt op 1 mei 1790 dat op het strand van Eijerland zowel natte als
droge vaten met lijnzaad zijn aangespoeld. De tonnen bevatten geen merken. Tevens zijn enige
pijpeduigen (?) en een watervat met het merk ‘Hope’ aan komen drijven. De eigenaars zijn
onbekend maar konden zich melden bij de strandvonderij of Ari Kikkert op Texel. 83
Op 14 februari 1807 strandt weer een schip op de Eijerlandse Buitengronden. Het is de
Amerikaanse brik Washington van kapitein J. Wilson uit Baltimore. De lading bestaat uit koffie,
suiker en tabak. De krant is pessimistisch over de berging ervan. 84

77
78
79
80
81
82
83
84

Oprechte Haerlemse Courant, 3 september 1777, no. 37.
Noord Hollandsche Courant, december 1779.
SGravenhaagse Courant, 24 december 1779, no. 15.
Noord Hollandsche Courant, 20 maart 1780.
Oprechte Haerlemsche Courant, 27 juli 1784, no. 90.
Amsterdamsche Courant, 25 januari 1790, no. 27
Amsterdamsche Courant, 1 mei 1790.
Oprechte Haerlemsche Courant, 2 februari 1807.
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De Napoleontische Oorlogen gingen niet ongemerkt aan Eijerland voorbij. Rond de Razende Bol,
het zuidelijk deel van Texel, vergingen een vijftal schepen van de Royal Navy. Nabij Eijerland
strandde rond 1808-1809 het troepentransportschip The Elisabeth met 280 koppen. Hiervan
werden 137 gered, de rest verdronk. 85 Op de kaart van Rijkswaterstaat uit 1800-1825 wordt het
Engelse Kerkhof vermeld. Mogelijk werden hier de dode Engelsen begraven.
In 1841 in de nacht van 11 op 12 december strandde op de Eijerlandse Gronden de Duitse brik
Dorothea. Het schip was op weg van Hamburg langs Helgoland en Cuxhaven naar Venezuela. Het
raakte laverend in een zware westerstorm en leed schipbreuk op de beruchte zandbanken bij
Eijerland. Aan boord was de 19-jarige kajuitjongen Heinrich Schliemann die van zijn laatste centen
een passage naar Zuid-Amerika had geboekt. Hij kwam niet verder dan Texel. Als een van de
negen overlevenden stapte hij in de bijboot en liep vast op een zandbank dicht bij het eiland. Dit
bleek Eijerland te zijn. Geheel berooid werd hij opgevangen, vermoedelijk in het Eijerlandse Huis,
door twee Texelse strandvonders. Zij gaven hem wat geld om zijn reis voor te zetten. Na op Texel
te zijn bijgekomen, reisde hij per schip via Enkhuizen, waar hij wederom batenloos financieel werd
ondersteund, naar Amsterdam. 86 Heinrich Schliemann zou tussen 1868 en 1885 de leidende maar
ook meest bediscussieerde archeoloog van de Klassieke Wereld worden, waar hij onder andere
opgravingen verrichte in Troje op de westkust van Klein-Azië.
Een bron van inkomsten van de kastelein, de beheerder, van Eijerland en de bewoners van Texel
was

het

bergen

van

overlevenden

en

lading

uit

de

wrakken.

Ook

het

opkopen

van

strandvonderijgoederen en goederen uit de wrakken bracht inkomsten. Als de zaken goed liepen
kreeg de strandvonder 10% van de waarde van de geborgen goederen exclusief transportkosten en
opslag. Een scherpe scheiding in de werkgebieden van de strandvonder-baljuw van Eijerland en die
van Texel werd gemaakt door grenspalen te slaan. Regelmatig haalden zij vondsten van elkaars
stranden, waardoor grote twisten ontstonden. 87 In 1722 werden de teugels aangehaald. De
strandvonders dienden de in hun gebied gevonden goederen aan te melden en te publiceren in de
krant. Ook kregen de schipbreukelingen meer aandacht en dienden de kasteleins publiek te
rapporteren over het scheepswrak en de geredde of verdronken personen. 88
Over ankerplaatsen tussen Oost-Oosterend en het Eijerlandse Huis is in de literatuur niets
aangetroffen. Ook tijdens het droogleggen van de polders zijn voor zover bekend geen
scheepsresten gevonden. Dat wil niet zeggen dat deze er op grotere diepte, met name nabij de
oude slenken niet zijn. De zuidzijde van Vlieland was voor vissersschepen en ander kleine boten
wel een ankerplaats conform de kaart van 1702 van Pieter Muller.
Henk Schoorl beschrijft dat het weghalen van eieren in het begin van de 18de eeuw niet alleen door
de pachters van het Eijerland gebeurde. Ook stropers, meestal schelpenvissers, betraden het
gebied om grootschalig eieren te stelen. Ook het schieten, strikken en uitgraven van konijnen
gebeurde illegaal. Anderzijds werden gerenommeerde Texelse stropers ingezet om de Zanddijk en
85
86
87
88

Paagman-Bakker, 1975, 11.
Schliemann, 1892, 11-13.
Schoorl, 1999, 340-341. Ook vrouwen konden kastelein worden zoals Hendrickje Plevier in 1726.
Schoorl, 1999, 427.
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aangrenzende gebieden vrij van konijnen te houden, zij waren immers het meest bedreven in het
uitgraven van de holen. De rovers kwamen niet alleen van Texel maar vooral uit Kolhorn. Daar
woonden veel schelpenvissers. 89 De Texelse bevolking, die niet over een pachtcontract beschikte,
bezocht het gebied regelmatig om bot en andere platvis te steken in de zwinnen. Zij roofden ook
eieren en lieten hun honden los rondlopen, hetgeen de schapen grote angst aanjoeg. 90
De strandjutterij, het loodsen en het houden van schapen ging gestaag verder. Natuurlijke
producten als oesters, mosselen en eieren bleef men verzamelen en verhandelen. Met de
stormvloed van 1 op 2 februari 1791 kwam de vloed tot aan de Zanddijk en dermate hoog dat alle
schapen op het westelijk deel van de Buitenveld, totaal 860 stuks, verdronken. Bij de grote storm
van 1825, die een groot deel van het Zuiderzeegebied blank zette, raakte ook de Eijerlandse
schapenboeren in de problemen. Paagman meldt dat schapenhouder Aris Eelman 2500 schapen op
de

schorren van ‘Kwelderbeek’ had lopen. Bij storm liepen de schorren onder en moesten de

schapen naar het hogere land van Eijerland. Vier knechten voorzien van schaapshonden dreven de
kudde hier heen. In 1825 liepen de kreken in Eijerland vanwege de grote storm van 3 tot 5 februari
zo snel vol dat 146 schapen verdronken. 91 Hieruit valt af te leiden dat de kuddes over de schorren
liepen en in de winter niet in de schaapkooi stonden maar met enig toezicht vrij rondliepen.
In deze jaren ging de vangst van konijnen verder. Het Buitenveld van Eijerland werd voor de
konijnenjacht in twee delen verpacht. De konijnenjacht vond plaats in de herfst. Deze werden met
een net gevangen. Wanneer het konijn door het net poogde te springen, zat de kop vast in de
mazen. Ze raakten verstrikt en konden ze niet meer ontsnappen. Het vangen en doodslaan werd
dan gemakkelijk. Voedsters, de vrouwtjeskonijnen, waren gemerkt en bleven vaak leven. De
rammelaars, de mannetjeskonijnen,

werden gedood, een enkele bleef leven. De dieren werden

door fretten uit hun holen gejaagd. De bekken van de fretten waren dichtgenaaid om te voorkomen
dat zij de konijnen zouden bijten. Naast de reguliere jacht werd ’s nachts gestroopt. Behalve
stropers waren ook bunzings en wilde katten vijanden van de konijnen. Eijerland leverde voor de
inpoldering ongeveer 1.000 konijnen per jaar. Deze waren niet alleen gewild om hun bont maar
ook om hun smakelijke vlees dat in de steden werd verkocht. Om de dieren bij hoog water te
beschermen werden in de duinen en bollen aparte heuvels –konijnenbergen- gemaakt waar de
pachter van zoden vierkante optrekjes bouwde. Deze bergjes boden de konijnen bescherming
tegen slecht weer en hoog water. 92
3.9 Gespecificeerde archeologische verwachting
Het plangebied kent een lage archeologische verwachting voor alle perioden. Een uitzondering
hierop zijn de locaties van de bewoonde plaatsen van vóór de inpoldering (Padang, Zanddijkshuis),
de dorpskern van De Cocksdorp en de oude vluchtheuvels of nollen in het gebied. Deze plekken
kennen een hoge archeologische (en cultuurhistorische) waarde vanwege de relatie met de
Schoorl, 1999, 339.
Schoorl, 1999, 430.
91
Paagman-Bakker,1975, 12.
92
Paagman-Bakker,1975, 12. Voor verdere informatie over het uitzetten, fokken en commerciële exploitatie
van het duinkonijn in de 14de-19de eeuw, zie de werken van Petra van Dam, Vrije Universiteit Amsterdam.
89
90
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inrichting van de polder en de fase daarvoor. Deze locaties worden echter niet bedreigd door de
voorgenomen ingrepen van het HHNK.
Op basis van de archeologische gegevens, de paleogeografische kaarten en het uitgevoerde
veldonderzoek worden geen archeologische waarden meer verwacht in het plangebied. Eventuele
vondsten die bij de werkzaamheden worden aangetroffen, zijn als ‘toevalstreffers’ te beschouwen
en kunnen bestaan uit vuurstenen artefacten uit het mesolithicum of eerder (deze liggen door
erosie van de zee vermoedelijk niet meer in situ) en resten die verband houden met
scheepswrakken en het strandjutten.
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4. Veldonderzoek
4.1 Methode
Het inventariserend veldonderzoek bestond uit een booronderzoek (verkennende fase)
Het doel van een verkennend booronderzoek is:
-

om inzicht te krijgen in de bodemkundige situatie en te bepalen welke archeologisch
relevante geo(morfo)logische eenheden aanwezig zijn;

-

om de gespecificeerde archeologische verwachting te toetsen;

-

vast te stellen of sprake is van grootschalige bodemverstoringen (met name eventuele
gevolgen van ruilverkavelingswerkzaamheden);

Bij locatie De Oorsprong / Samarang heeft Archeologie West-Friesland op 10-08-2021 een
grondboring verricht om de opbouw van de verhoging te onderzoeken. De locatie van de boring is
ten zuidwesten van de voorgevel (X: 120.793, Y: 571.141). 93 Deze had vanaf maaiveld op 2,4 m +
NAP een diepte van 2,2 m en reikte daarmee tot 0,2 m + NAP. Vanaf maaiveld bestond de eerste
30 cm uit matig tot zwak humeus zand, de tuinaarde van de terp. Daaronder lag een 50 cm dik
pakket zeer fijn witgelig zand. Dit is opgebrachte grond. Op 80 cm onder maaiveld was een vrij
abrupte overgang naar een volgende donkere humeuze laag te zien. Deze laag was 10 cm dik.
Vervolgens was weer een duidelijke overgang naar witgelig zand te zien, hier inzaten nog wat
ijzervlekken. Meer naar onder werd het zand almaar fijner en witter. Het gaat hier om duinzand uit
de Formatie van Naaldwijk, laagpakket van Schoorl. Dat wil zeggen dat het hier natuurlijk duinzand
is. 94 Op 0,4 m + NAP werd het zand erg vochtig en was de grondwaterspiegel nabij.

93
94

Met dank aan de familie Groen voor de toestemming en de mondelinge informatie.
Met dank aan Carla Soonius, Archeologie West-Friesland.
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Afbeelding 21: Het booronderzoek wordt uitgevoerd. Foto: Archeologie West-Friesland.

4.2 Resultaten
Deze boring kan als volgt worden geïnterpreteerd: het fijne duinzand tot 1,5 m + NAP zijn de
zandopduikingen van de Oosterbollen, een natuurlijke rug. Hier op lag een vegetatielaag van 10 cm
dik. Voorafgaand aan de bouw van de directiekeet Samarang in 1834 is de heuvel vermoedelijk
opgehoogd. Dit gebeurde met zand uit de directe omgeving. Op deze zandlaag is nog een
afdeklaag met meer humeus zand gelegd op de terp te laten begroeien.
De hoogte van 1,5 m + NAP van de natuurlijke nol is voldoende voor een vluchtheuvel in de
kwelder maar zeker niet hoogwaterbestendig. De hoogste vloed gemeten van 1825 reikte op
sommige plekken in het Zuiderzeegebied tot 2,8 + NAP. De gemiddelde zeedijkhoogte was toen
3,25 m. Achter de nieuwe zeedijk van de Polder Eijerland moet 2,4 + NAP veilig genoeg zijn
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geweest bij dijkbreuk. Als deze woonterp in open getijdengebied had gelegen had de hoogte in de
19de eeuw minimaal 3,25 + NAP moeten zijn.

Afbeelding 22: De opgeboorde grond wordt uitgelegd. Foto: Archeologie West-Friesland.
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5. Conclusie, selectieadvies en aanbevelingen
5.1 Conclusie
Het bureauonderzoek is uitgevoerd in het kader van de werkzaamheden aan de sloten in het
buitengebied van de Eierlandse polder. Het onderzoeksgebied is gelijk aan het plangebied.
Het doel van dit bureauonderzoek is het in kaart brengen van de (mogelijk) aanwezige
archeologische

en

cultuurhistorische

waarden

binnen

het

plangebied.

Op

basis

van

de

landschappelijke, archeologische en historische gegevens, aangevuld met de informatie over
geologische ontwikkeling en bewoningsgeschiedenis, is voor het plangebied een gespecificeerde
archeologische verwachting opgesteld. Hieruit blijkt dat er geen archeologische waarden aanwezig
zijn in het plangebied, naast de kern van De Cocksdorp, de locaties van de oude vluchtheuvels en
de bewoning rond Padang en het Zanddijkshuis. Aangezien deze locaties niet worden bedreigd door
de voorgenomen ingrepen, is hier geen aanvullend onderzoek noodzakelijk.

Afbeelding 23: De locatie Oorsprongweg 77 ligt verscholen tussen de bomen. Foto: Archeologie West-Friesland.

De cultuurhistorische waarden in het plangebied bestaan uit de eerste bewoonde locaties, de
verkavelingsstructuur, het wegenpatroon; kortom de landinrichting. Deze worden niet aangetast
door de werkzaamheden.
Verder merkt Archeologie West-Friesland op dat de opdrachtgever rekening dient te houden met de
aardkundige waarden (nu opgenomen in de NNN via de omgevingsvergunning NH2020).
5.2 Selectieadvies en aanbevelingen
Selectieadvies:
Vanwege de zeer geringe kans op het aantreffen van archeologische waarden is nader
archeologisch onderzoek in het kader van de Archeologische Monumentenzorg niet noodzakelijk.
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Wel dienen de definitieve plannen nog overlegd te worden om deze te toetsen op de
oppervlakte en diepte van de bodemverstoring. Daarom verzoekt Archeologie West-Friesland om
overleg te plegen met de projectontwikkelaar / hoofdaannemer om afspraken te maken over het
vervolgtraject (M.H. Bartels, 06-30468593). Op basis van de voorlopige plannen adviseert
Archeologie West-Friesland de voorgenomen ingrepen vrij te geven met betrekking tot het aspect
archeologie.
Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten worden
aangetroffen, dan is conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet aanmelding van de desbetreffende
vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding online via ARCHIS of het vondstmeldingsformulier).
Aanbevelingen
Archeologie West-Friesland adviseert de gemeente Texel om de locaties van de nollen of
vluchtheuvels alsmede de locaties van de (voormalige) erven van het Zanddijkshuis en Padang op
te nemen op de Archeologische beleidskaart met een waarde categorie 2: vrijstelling bij
bodemingrepen met een oppervlakte tot 40 m2 met een diepte kleiner dan 50 cm. Hiermee worden
archeologische waarden die samenhangen met de inpoldering en de fase daarvoor geborgd.

Epiloog
De hoog opgeslibde kwelder van het Buitenveld was tot 1845 een van de laatste gebieden waar de
invloed van de mens enigszins beperkt was gebleven. Het gebruik van het Buitenveld was
extensief. De begrazing en de konijnenhouderij hadden beslist enige impact op de natuur. De mens
in het gebied was nauwelijks zichtbaar. Slechts op de vluchtheuvels vond tijdelijke bewoning
plaats. De bewoning boerderijen van De Kwelder en het Zanddijkshuis was kleinschalig. Samen
met het Eijerlandse Huis woonden er nog geen 30 mensen in dit gebied. De sporen die zij ij het
Buitenveld achtergelaten zullen hebben, moete zeer gering zijn geweest. Het Eijerland was zowel
een natuurlijke habitat als een buitenpost voor Texel. Het was vanwege de geografische ligging aan
een zeegat een belangrijke plek die permanent werd onderhouden.
Het leven van de bevolking van beide gebieden moet eenvoudig zijn geweest. Zij betrokken veel
voedsel uit het gebied. Zeekraal werd ingemaakt en gegeten, er waren eieren in overvoed,
konijnen om te strikken, platvis om te vangen, oesters om te plukken, kokkels om op te vissen en
moestuinen en stuiken en bomen voor fruit. Regelmatig spoelden goederen, bouwmateriaal, en ook
levensmiddelen aan op het strand. In het Eijerlandse Huis zal beslist wel een fles aangespoelde
wijn zijn opengetrokken.
Na een aantal mislukte pogingen bleek het onhoudbaar om deze grote kwelder onbenut te laten. In
een tijd dat de mens zich niet realiseerde wat de inbreuk op het natuurlijk milieu van het handelen
was, werd het Buitenveld gezien als een onnuttig gebied dat wachtte op exploitatie. Drie polders
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werden in 1845- 1846 gebouwd. Het natuurlijk milieu was ten einde. Niet alleen uit landhonger
maar ook uit financieel gewin vanwege een krappe staatskas verkocht de staat deze gebieden om
het vruchtbaar bouwland van te laten maken. De constructie was echter zo opgezet dat door
absenteïsme van de eigenaars en investeerders en hoge pachtsommen de pachtboeren niet
investeerden maar de grond uitputten en de eens vruchtbare kwelder onvruchtbaar maakten. De
roofbouw in de polders eindige pas met de komst van kunstmest.
Het

eiland

Texel

groeide

door inpoldering

zowel

aan

de

noord

als zuidzijde. Als een

vanzelfsprekendheid werd het natuurlijk milieu, een gezond getijdengebied met marginale
bewoning, abrupt werd omgevormd tot landbouwgrond. Pas na het afdammen van de Lauwerszee
in 1967 zou deze ongebreidelde landhonger in het Waddengebied stoppen.
Dankwoord
Dank gaat uit naar: Jan Zijp, (HHNK), Wilma Eelman, fam. Groen-Van Slingerland, Jort Smit,
Govert van Noort, Museum Kaap Skil.
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Bijlage 1: Tekstfragment Pieter van Cuyck
BRIEVEN OVER TEXEL EN DE NABIJGELEGEN EILANDEN*
UIT DE AANTEKENINGEN VAN WYLEN DEN HEERE
PIETER VAN CUYCK,
In leven Kunst-Schilder in 's Graavenhaage; TE SAAMENGESTELD DOOR
l G. van OLDENBARNEVELT,
genaamt TULLINGH,
Oud- Fiscaal van de Generaliteit. MET PLAATEN.
TE DELFT, By M. ROELOFSWAERT, Boekverkooper in de Jacob-Gerrit-Straat.
MDCCLXXXIX. (1789).

Cursief zijn d e toevoegingen van de uitgever.
Brief VIII. het Eijerland.
Pagina 61
Hier zullen wy een wagen neemen, en ryden dwars door de killen en kreeken naar het Eijerland,
terwyl wy den zanddyk aan de linkerhand laaten leggen; dit Eijerland was voorheen van Texel
afgezondert, doch is in den jaare 1629. door dien zanddyk daar aan gehegt.
Ter halver wege is eene zeer groote wooning van den boer , die het buitenveld, waarover de zee
aan- en afloopt, gepagt heeft van Heeren Gecommitteerde Raaden ; op dit buitenveld worden wel
twaalfhonderd schaapen geweid, behalven ander jong vee van kalveren en paarden, die aldaar
geduurende den zomer voor weinig gelds gevoed worden; deeze ruime zeeboezem, wiens opening
tegen het oosten legt, en welke van de punt van het Eijerland strekt tot tegen den oostelyken hoek
van Texel, loopt met hoog water, dat is de vloed geheel onder; en het vee weet zich tegen diest
tyd naar dc hoogtcns te begeeven, zoo dat het iets zeldfaams is, indien een schaap, hetwelke zich
te ver naar zee begeeven hadt, door het schielyk reizen van het water overvallen wórdt en
verdrinkt.
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Deeze boezem is de plaats, alwaar die lekkere bot gevangen wordt, waar van ik U onder de
Voortbrengselen van dit eiland gesproken heb; en ik heb ondervonden, hoe vermaakelyk het is, om
die visch, zoo aanstonds na de vangst, in de gemelde wooning aan dit eenzaam hoekje met goed
gezelschap te eeten; de eenzaamheid en de byzonderheid van deeze plaats brengt veel toe tot dc
aangenaamheid van zulk een partytje; immers schynt het, als men zyne inbeelding bot viert, als of
men, na een algemeenen zondvloed , alléén met zyn gezelschap en die boerenlieden is
overgebleven; en ik geloof, dat de lekkere visch, en goede wyn, die men niet vergeeten moet
mede te brengen, de spleen of zwarte gal van den zwaarmoedigsten Engelschman zouden doen
verdwynen. Deeze inham wordt zedert het leggen van den zanddyk allengskens drooger; en men
kan met laarzen wel een uur of anderhalf ver in zee gaan; zoo dat, indien men dien inham wilde
bedyken, wel een paar duizend morgen lands zouden kunnen worden aangewonnen, waar door
Texel eene kleine Provintie zoude worden; het geen te gemakkelyker zoude te doen zyn , om dat
op de lyn, alwaar de dyk zoude moeten koomen, verscheiden hooge bollen leggen, op welke de dyk
(p. 63 ) zoude kunnen worden geschoten, die door zyne gelegenheid nooit eenigen aanslag van
water zoude hebben te vreezen.
Omtrent tien Jaaren geleden is er reeds een overslag van zoodanige bedyking gemaakt, en
verscheiden gegoede Inwooners van Noordholland hadden er deel in genomen; maar de uitvoering
van dit nuttig ontwerp is tot nu toe agter wege gebleven; misschien zyn Gecommitteerde Raaden
belet geworden de hand daar aan te leenen, om dat Westfriesland daar door veele haarer
landbouwers zoude hebben kunnen verliezen, en de landbezitters aldaar vreesden, dat hunne
goederen daar door in waarde verminderen zouden, welke vrees echter ydel scheen te zyn, vermits
de aanneemers van dit werk zich wilden verbinden om eene volkplanting van vreemdelingen op die
nieuw -bedykte landen aan te leggen; de dyk op zichzelven zoude geene honderd duizend guldens
gekost hebben ; het voorneemen was , om er een Dorp te stichten, en er eene vaart te graven ; en
daar is geen twyfel aan , of het zoude eene bloeijende landstreek geworden zyn, dewyl het zeer
veel en zeer goed land in zynen boezem bevat zoude hebben. Wat worden er meenigmaal niet al
groote zaaken door een gering eigen belang van weinigen tegen gehouden!
De Uitgeever is onderrigt, dat het ontwerp dier bedyking op raad van des kundigen geheel
verworpen is uit hoofde van het nadeel, het welke de daar door veranderde stroom aan eene
anderen kant zoude kunnen toebrengen.
(p. 64)
Nu houden onze paarden stil voor het Landshuis op het Eijerland; daar gaan de jagers naar het
duin, en de vogels vliegen met duizenden rondom ons, terwyl de kar met de blinkende kopere
kannen, die tot aan den hals met melk gevuld zyn, uit het veld thuis koomt; maar wy helpen de
dames van den wagen, om, na wat ontbeten te hebben, op de vermaakelyke eijerjagt te gaan.
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Ongeloofelyk is het onnoemelyk getal van nesten en eijeren van allerlei soort, welke men hier
aantreft; men kan zich aan geene zy de wenden, zonder, om zoo te spreken, twee of drie nesten
onder de hand te hebben; maar men vindt zich byna in het geval van Don Quichot by het hol van
Montenisos, want men dient schier slag te leveren tegen de vogels, zoodanig koomen die dieren
aanstryken op de roovers van hunne eigendommen en van de hoop van hun toekcomend geslagt;
de Kastelein van het Landshuis heeft in de maand Mey zes of zeven mensen in zynen dienst, alléén
om die eijeren te vergaderen, waar uit men van derzelver meenigte kan oordeelen; hy pleeg er
dertig duizend naar Amsierdam te zenden, ten dienste van de koekebakkers.
Een ongeloofelyk getal van bergeenden pleeg alhier te broeden; maar sedert eenigen tyd zyn zy
niet meer zoo overvloedig, om dat de Kastelein meer voordeel vindt in het aanfokken van konynen,
wier lampereijen (jonge konijnen) door de groote meeuwen veel geroofd wierden, en dus moesten
die verstoort worden, om de konynen te kunnen aankweeken: (p 65) de meeuwen zyn sedert
veelal naar het westeinde van het Vlie vertrokken; en thans worden er jaarlyks wel vyftien honderd
koppel konynen van hier naar Amsterdam gezonden.
Uit dat alles kan men ligt nagaan, wat alle die voordeden, en zulk eene bouwery van schaapen en
koeijen, als mede het verhuuren van weiden ter voeding van jong vee, niet moeten opbrengen; en
dat het ampt van Kastelein van 's Landshuis een vet inkoomen geeven moet; het geslagt van de
Kikkers heeft dat ampt langen tyd bezeten; en thans in den Jaare 1786 is het noch in handen van
eene afkoomelinge van dat geslagt.
Het Landshuis is door Gecommitteerde Raaden gestigt tot eene bergplaats voor ongelukkige
schipbreukelingen; want, als de noordwestelylke winden waaijen, is hier eene zeer onveilige
laagerwal, waar op veele Schepen verongelukken.
De postbode van het Vlie koomt hier aan; hy heeft hier een paard, waar mede hy de brieven
verder op het Comptoir aan het Oude Schild brengt, en van daar weder afhaalt, hetwelke ten
uiterste nuttig is voor de geenen, die handel dryven op de Oostzee; en die overbrenging is
gemakkelyk, vermits de Zeearm tusschen deezen hoek en Vlieland zeer naauw is.
Eer wy afryden moet ik u noch zeggen, dat men, eenigzins by den Kastelein bekend zynde, hier
met gezelschap meeuwen - struiven kan gaan eeten; tot deeze struiven, die zeer lekker zyn,
worden alleenlyk de dooijers der meeuwenijeren (p. 66) gebruikt; die dooijers zyn van eene
goudkleur, en in het geheel niet vissig of sterk van smaak. ik heb zulk een vrolyk partytje meer
dan ééns bygewoont, en wy zyn altyd daar van ten hoogste voldaan geweest.
In de tuin van deeze wooning groeijen de aangenaamste vrugten, die altyd, schoon in eenen meer
noordelyken streek, eerder ryp zyn, dan in het overige gedeelte van het Eiland, waar van, naar
myne gedachten, de redenen zyn, dat die wooning geplaatst is in eene kleine laagte, door duin
omringt, en dat de grond op zichzelven los is, en door eene meenigte mest wordt toegemaakt;
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waar van de warmte door de terugkaatsing der hitte van het zand vermeerdert wordt; al hetwelke
die tuin tot zulk eene maate van vrugtbaarheid schynt te brengen, dat ik de takken der boomen,
door den zwaaren last der vrugten, als langs het zand heb zien kruipen, het welk een vreemd
gezigt geeft, 'tgeen men aan zulk een noordelyk oord niet verwagten zoude.
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Bijlage 2: chronologisch overzicht van de topografische kaarten (apart document)
Bijlage 3: Boorstaat (apart document)
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Bijlage 2
Beschrijving van het historisch kaartmateriaal van Eijerland.
Op de oudste bekende kaart van Texel getekend door Jan van Scorel in 1552 is Eijerland voor het
eerst afgebeeld. 1 Op de kaart zijn vrij lage onbegroeide duinen te zien. Nabij het Noordzeestrand
lopen twee mannetjes met een rode jas en een mand. Mogelijk zijn dit eierzoekers. In de duinen
tussen de bollen staan twee kleine huisjes waarvan een met raam. De rode kleur van de wanden
geeft aan dat beide mogelijk al een deel uit baksteen bestonden. De bruingele kleur van de daken
laat zien dat het dak gedekt is met riet of stro. Bij de huisjes staat het woord ‘Eeijerlandt’. De
kwelder van Eijerland is deels voorzien van lange strepen. Dit zijn de killen en prielen. Bij de
schorren ontbreken deze strepen. Aan de zuidwestzijde is het dorp De Koog (Coegh) ingetekend.
De Zanddijk is nog niet aangelegd. Zuidelijk is de gebroken dijk van de Walenburgerpolder te zien.
Nabij het gehucht Oost, de latere Polder het Noorden drijven in de brede slenk een drietal
scheepjes.
Op de twee opvolgende kaarten van Texel door Bruinsz (1594) en Langendijck (1595) ontbreekt
het gebied van Eijerland.

1

Collectie Nationaal Archief.

In 1676 tekent Zoutman de zuidzijde van Vlieland en de noordzijde van Texel met het Eijerland (‘T
Eyer-lant). 2 Opvallend is het zeer brede strand. De verschillende duinen hebben veel detail. De
weiden tussen de onbegroeide duinen zijn groen. Het huis bestaat uit twee delen; een gebouw met
een rood dak, waar uit kan worden afgeleid dat hier dakpannen liggen en een gebouw met een
vierkant gedekt dak, mogelijk een stolpschuur. Voor het bakstenen huis ligt een tuin met bomen,
daarvoor weer een L-vormige gracht of sloot die vermoedelijk duinwater afvoert. De sloot ligt
tegen een korte rechte dijk aan. De dijk eindigt aan weerszijden in een duin. Bij dit ensemble is
door de tekenaar ’t gemeenelantse huijs‘ geschreven. Op het hoogste duin naast het huis staat het
baken (steng). Vanuit hier is cartografisch een lijn naar de kerk van West-Vlieland getrokken.

2

Collectie UvA Erfgoedkaarten.

Op de kaart van Pieter Muller uit 1702 is tevens zowel zuidelijk Vlieland als het Eijerland te zien. 3
Tussen de eilanden zijn de waterdieptes aangegeven. Langs het strand is de lijn van de dagelijkse
vloed ingetekend. Op het hooggelegen strand staat ‘Strandt van het Eijerlandt’. Op deze kaart zijn
duidelijk duinenrijen ingetekend en de Vlielandse Nollen worden voor het eerst benoemd. Aan de
voet van het duin staat een paal. De velden tussen de duinen zijn nu beter herkenbaar, deze zijn
opgesplitst in vier percelen. Het wooncomplex is gegroeid, twee huizen lijken versteend en een
grote boerderij of stolpschuur met een piramidaal rieten dak is erbij gekomen. De L-vormige sloot
of gracht is een U-vorm geworden. Bij het complex staat ‘Het Eijerlandt’. Het lijkt alsof hier een
dijkje getekend is waar rijshout tegenaan ligt. Dit ligt dan ook aan de voet van het zeeduin.

3

NL-HLM-NHA-269-1138

In 1752 tekent Den Berger een kaart van de hele kwelder Buitengronden, ‘De Buijten Gronde’. 4
Deze kaart is een vroege ingenieurskaart waarbij technische zaken te zien zijn. De kaart is
vermoedelijk vervaardigd ten gevolge van een ruzie over het pachtgebied. Langs de waterkant van
de Waddenzee staat ‘uijterste grenste’. Op de locatie van De Oorsprong staat Ooster Boetie en een
klein huis op een lage bult getekend. Boerderij Padang is als een stolpboerderij met twee ramen en
een centrale deur en twee stolpschuren, alle drie rietgedekt ,getekend. Links van de schuur staat
nog een boetje. Een derde complex is het Zanddijkshuis, een eenvoudig rechthoekig of vierkant
gebouw met een piramidaal dak aan het einde van de Zanddijk. Bij het huis staat ‘Huijs onder de
Zandt Dijk’. Belangrijkste technische informatie is dat vanaf de 6 op de Sandt Dijk een rechte lijn
loopt over de Buitengronden naar de Waddenzee. Noordwaarts takken hier twee rechte lijnen van
af. Bij de ene lijn staat geschreven: Schijding volgens op gaaf van pieter meijerz. Bij de andere lijn
staat ‘schijding volgens de verklaringhe van de Castelijn’.

4
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Een jaar later in 1753 produceert Den Berger de volgende kaart. 5 Deze sorteert duidelijk voor op
de inpoldering en verkaveling van het gebied. De lage gronden zijn groen ingeschilderd, de duinen
bruinig. Het zeewater is zeer lichtgroen. Delen zijn in pen getekend, andere delen als potloodlijn
hier onder. Hier worden voor het eerst de diverse locaties duidelijk. Rond het Eijerlandse Huis
worden de duinen benoemd. Vanaf het westen langs het strand staat ‘orinaar laag water’ en daar
achter, voor het duin de aanduiding ‘ Strandt’. De eerste duinen zijn ‘Strandt Nollen’. Op het brede
westelijke stand is de L-vormige ‘Stuijf Dijk’ getekend. Deze steekt vanaf de duinen, de locatie
waar nu de vuurtoren staat, het strand op. Langs de duinen staat ‘Dijk agter de Stengh’. Op het
hoogste duin staat nog steeds de steng. Richting het oosten wordt het ‘Walvis Duijn’ benoemd en
de ‘Vlielander Nollen’. Het ‘Huijs van t Eijerlandt’ staat met drie gebouwen ingetekend naast de
groene laagte waarin nog steeds vier percelen liggen. Aan de zuidzijde liggen de ‘Helm Duijnen’.
Meer oostwaarts liggen de Schulpe Duijn, waar duidelijk twee dijken tussen zijn aangelegd om het
zeewater buiten te houden. Het uiterste duin oostelijk is het ‘Wouter Duijn’. De beoogde zeedijk
van de nieuwe polder zou hier moeten starten. Langs het strand staat hier de naam Roggesloot. De
beoogde sluis in ’t groote Zwin’ is ingetekend. Ten westen hiervan staat een schapenboet ‘Schape
Boedt’ met een piramidaal dak. Meer zuidwestelijk ligt het ‘Ooster Duijn’ en aan het begin van de
Zanddijk het ‘Zanddijks Huijs’. Van het Zanddijkshuis naar de schapenboet loopt een rechte lijn die
vermoedelijk iets met het pachtgebied te maken heeft.
Buiten de geprojecteerde zeedijk staat ‘Aangewassen’, waarmee de aangewassen kwelder wordt
bedoeld. Na een knik in de zeedijk loopt de dijk richting de ‘Groene Konijnen Bol’, een bol die nog
niet eerder was waargenomen. Zuidelijk daarvan is het huisje van De Oorsprong te zien aangeduid
met ‘De Ooster Bollen of Schaapshoeders Huijsje’. Bij een tweede knik in de zeedijk gaat de dijk
door het ‘Ooster Diep’ richting de zeedijk bij Oosterend. De stippellijn geven de drie pachtgebieden
aan. Bij een stippellijn tussen de eerste knik en het latere Padang staat geschreven: ‘Schijding
tusschen de huurder van De Buijten Gronden en het Eijerlandt’. De latere boerderij Padang staat
vermeld als ‘Boere Woningh en 2 kapschuren’. De uitgemeten percelen in de toekomstige polder
zijn zowel vierkant als rechthoekig. Het plan is niet tot uitvoering gekomen.
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De kaart van Rijkswaterstaat uit de periode 1800-1825 focust op de omgeving en niet op de
bebouwing en perceellering. 6 Van west naar oost worden rondom Eijerland steeds meer zaken
helder. Bij laagwater is het Engelsche Kerkhof te zien. 7 Dat ligt direct ten zuiden van het
Eierlandsche Zeegat tussen Vlieland en Eijerland. Inmiddels is het dorp West-Vlieland geheel
verzwolgen door de zee. Op het brede westelijke strand liggen de ‘Stand Nollen’, met noordelijk
daarvan het I-vormige ‘Stuif Dijk’. Het zuidelijke deel van wat hiervoor de L-vorm was, is
verdwenen. De ‘Dyk achter de Steng’ is gebleven. In de duinen zien we laagtes met de naam ‘Zand
Zee’ en ‘Doorgebroken gat’. Ook wordt de ‘Vlakte agter de Steng’ nu benoemd. Ook van de vier
percelen nabij het Eijerlandse Huis zijn er nog maar twee over maar worden wel benoemd al ‘Hooi
Landen’. De laagte daarnaast heet het ’Schilpe Duin’. Langs de noordzijde van het strand wordt
onderscheid gemaakt tussen de ‘Vlielander Hoek’ en de ‘Vlielander Nollen’. Ook de aanlegplaats
van de postschuit naar Vlieland is gemarkeerd. Oostelijk liggen nog steeds het ‘Wouter Duin’ en
meer landinwaarts is ‘Kerkhof’ benoemd. Dit kan een aanwijzing zijn dat hier drenkelingen liggen
begraven. De kaap die oostelijk in het Eijerlandse gat steekt heet ‘De Horn’. Daarna volgt in de
kwelder de Roggesloot die overgaat in ‘Groote Zwin’. Laag en hoogwater staan steeds vermeld,
maar locaties van de bewoning ontbreken.

6
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NL-HLM-NHA-1143-01
Dit kan te maken hebben met de stranding van schepen van de Brits-Russische invasiemacht uit 1799.

Rijkswaterstaat produceert rond 1800 een volgende kaart. 8 Deze is meer algemeen van aard. Alle
elementen van de genoemde andere vroeg-19de-eeuwse kaart van Rijkswaterstaat staan hier
globaal in genoemd. Verschillend is de benoeming van het Eijerlandse Huis als ’t gemeene Lands
Huijs’. De ‘Vlielander Bollen’, het ‘Schelpeduijn’, het ‘Wouter Duijn’ en de ‘Schaapen Boet’ zijn
gelijk gebleven. Wel is het ‘Quelder Duijn’ benoemd nabij de plek waarop de andere RWS-kaart het
kerkhof stond. De Buitengronden heten hier het ‘Buijten Veld’. De Oorsprong staat genoemd als
‘Huijsje op de Ooster Bollen’, Padang stat aangegeven als ‘Boerewooning’ met een duidelijke
hooiberg of stolpschuur.

8
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De kaart van Boling-Peerboom uit 1805 is een gedrukte in plaats van een hand getekende kaart.
Veel details ontbreken. 9 De naamgeving van De Oorsprong is hier ‘Huisje op de Nol’ en Padang
staat aangegeven als ‘de Quelder’.

9

Standplaats niet bekend, verkregen via HV Texel.

De kaart gemaakt in opdracht van de Minister van Waterstaat door de landmeters C. Boling en L.
den Berger uit 1810 verschaft voor het eerst detail over de Buitengronden, het grote
kweldergebied. 10 Het is duidelijk de opmaat naar de inpoldering. Het kweldergebied is aangeven
als ‘Het Maai Veld’. Te zien zijn grote slenken, kleinere kreken en de nog kleinere prielen. Sommige
lopen ver landinwaarts, de meeste liggen direct aan het wad. De vlaktes en de begroeiing zijn
aangegeven. Jammer genoeg ontbreken hier de topografische elementen als de boerderijen en de
benaming van de bollen en nollen. Als killen (slenken) zijn de Roggesloot en de Hogezandskil te
herkennen. Ook de aangewassen buitengronden vallen op. Dezelfde kaart is ook in een Franstalige
versie uitgegeven, waarin de Maai Landen worden benoemd als ‘l’ Horizon’ en de Zanddijk als ‘le
digue de Sable’. 11 Voor het eerst wordt –gelukkig- het metrieke stelsel gehanteerd met een
maatbalk in meters en wordt afgestapt van de middeleeuwse maatvoering. De slenken en kreken
zijn wat duidelijker maar ook meer schematisch aangegeven. De locatie van Padang staat hier wel
ingetekend maar wordt niet benoemd.

10
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NL-HLM-NHA-269-1072
Collectie Zuiderzeemuseum, Enkhuizen.

Met de oprichting van de Bataafse Republiek in 1795 neemt de behoefte toe aan een nieuwe
landsdekkende kaart. De ‘Krayenhoff-kaart’ bestaat uit negen kaartbladen en is opgetekend tussen
1798 en 1822. Het kaartblad van de kop van Noord-Holland en de Waddeneilanden is tussen
1807-1810 vervaardigd 12. De zanddijk staat aangeduid en het ‘maaij veld’ evenals het toponiem
Eijerland.
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Collectie Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

In 1828 wordt Texel opgetekend op de Kadastrale Minuutplans. Deze landsdekkende kadastrale
kaarten hebben als doel om alle gebouwen en percelen correct in te meten om belasting te kunnen
heffen. Doorgaans is dit een zeer goede en gedetailleerde kaart maar verschillende kaartbladen
van de kwelder zijn leeg en niet goed aan elkaar te passen, vanwege het gebrek aan
herkenningspunten. De kaart is dan ook niet afgebeeld in dit bureauonderzoek.
In 1835 produceert Ludovicus Kikkert een gedrukte kaart van Texel. 13 Dit is de eerste kaart
waarop de zeedijk van de Polder Eijerland is ingetekend. De dijk heeft twee knikken en takt aan bij
de Waalenburgerpolder. Het wordt aangegeven als ‘De Nieuwbedijkte Polder’. Aan de zijde van de
Noordzee zijn de Kleine Slufter en de Groote Slufter benoemd. Het noordelijke strand van Eijerland
is beduidend smaller geworden. De grens tussen het Provinciale, dat wil zeggen voormalige
domaniale deel, van het strand en de polderconcessie wordt aangegeven met een stippellijn. Op
de plaats van de Roggesloot is een sluis aangegeven in de dijk. De locatie ‘De Boe’ is aangeven,
evenals twee locaties met Oosterbollen, waarvan de zuidelijkste De Oorsprong is. Een tweede sluis
ligt nabij de Hogezandskil met een uitwatering door de oestergronden van de latere Polder het
Noorden. Padang is aangegeven als ‘Kwelderbeek’.
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Eveneens in 1835 komt Van Diggelen met een aanzienlijk gedetailleerdere kaart met de
verkaveling en eerste inrichting van de Polder Eijerland.

14

Deze kaart bevat een aantal

nieuwigheden. Allereerst wordt langs de gehele Noordzeekust het territorium van de pachters van
de duin- en mientgronden vermeld. De cijfers relateren aan locaties in de kaart. Daarnaast wordt
in de tabel de pachtsom vermeld. Ook lijkt het alsof voor het eerst de strandpalen op regelmatige
afstand verschijnen zodat de pachtkavels vanaf het stand kunnen worden gemeten. Eijerland krijgt
de palen 28 tot en met 33, hetgeen de laatste paal en de overgang van de Noordzee naar de
Waddenzee en tevens het domaniale gebied betekent. In de duinen van Eijerland worden de
valleien voor het eerst benoemd; de ‘Doornvallei’, ‘Vallei’ en de ‘Groote Vallei’. Tevens zijn twee
uitwateringen van de duinen naar de kwelder aangegeven. De zeedijk met drie knikken is
ingetekend. Daarbij zijn twee sluizen aangegeven, één in de Roggesloot en één nabij de
Hogezandskil. Daar tussen is een brug afgebeeld. Tegen de Polder Waalenburg is nog een
duikersluis getekend. De invulling van de nieuwe polder laat de huidige verkaveling zien met
centraal door het gebied de Postweg en parallel daar aan de Hoofdweg. Op de tekening staan
totaal 11 nieuwe bruggen die vermoedelijk over oude kreken heen zijn gebouwd. Een verdere
invulling van de polder is afwezig.
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NL-HLM-NHA-269-1103 en in zwart/wit als vouwkaart in de collectie van het Zuiderzeemuseum.

Een jaar later in 1836 maakt Ludovicus Kikkert een volgende kaart. Deze is gedrukt en verschaft
veel helderheid over de detailinvulling van de nieuwe polder. Daarnaast bevat de kaart ook
ingekleurde gebieden, vermoedelijk samenhangend met de concessies. Tevens is hier ook voor het
eerst in 1846 Polder de Eendracht te zien. Deze polder werd op de buitenste schorren drooggelegd
door het consortium van S. Keijser, P. Kuiper en P. den Blijker. De duinen rond Eijerland zijn
tamelijk precies in kaart gebracht, namen ontbreken. Het ‘Eijerlandse Huijs’ is aangesloten op de
Postweg. Langs de Postweg zijn diverse boerderijen verrezen. Ten zuiden van Eijerland, noordelijk
van de Roggesloot is weer een nieuwe polder in de maak ‘aangekocht door P. Langeveld, 1846’. Dit
is Polder de Volharding. De Cocksdorp is in aanbouw. Locatie De Boe zuidelijk van de Roggesloot
heet nu Dorpszicht en hier staan langs de nollen een aantal kleine woningen. De noordelijke
vluchtheuvel de Oosterbol is ingetekend. De zuidelijke vluchtheuvel Oosterbol is nu aangegeven als
De Oorsprong. Hier is een rechthoekig terrein met drie gebouwen te zien. Bij de directiekeet is,
zoals op een historische foto valt te zien, een vierkante hooiberg en een grote boerderij met
pannen dak gebouwd. Ook Padang is aangegeven als een rechthoekig terrein met drie gebouwen.
De overige nieuwe boerderijen zijn met naam en aantal opstallen ingetekend. Midden Eijerland
krijgt vorm, hier is een smederij gevestigd.
De sluis in de ‘Hoge Zands Kil’ is goed aangegeven net zoals de duikersluis bij de
Waalenburgerpolder. De grote slenk die het gebied in steekt staat aangegeven als Schorren en
Slijkgronden, zandgrond en Oester Bedden. Ook dit stuk natuur zal later worden ingepolderd. In de
Waddenzee is de grens met de gronden van Domeinen getekend.

In 1846 wordt de gedrukte en gekleurde kaart van Kikkert uit 1846 enigszins bijgesteld. 15 Het
Zanddijkshuis wordt aangegeven als Madura. Daarbij wordt vermeld dat het in 1846 is afgebrand
en een gelijknamige nieuwe boerderij is gesticht aan de Postweg aan het oostelijk einde van
hetzelfde perceel. Buitendijks tussen De Cocksdorp en het Walterduin is door Paulus Langeveld Kz
een gebied van 66 ha aangekocht dat later bekend zal staan als Polder De Volharding. 16 Slechts 16
ha werd benut. Met name de waternamen aan de zijde van de Waddenzee worden ingevuld; ‘Kil
aan de Westpunt’, ‘Hoek van de Ruig’, ‘Ruige Kil’ en ‘Hoek van de Pan’ worden opgetekend in en
aan de laagwaterlijn van het zandige wad.

Collectie Westfries Archief.
Dit gebied zou vanaf 2017/18 een proefstation gaan vormen voor het Ziltproefbedrijf waarbij zoutminnende
gewassen expirimeteel werden gekweekt. https://www.saltfarmtexel.com/research-station
15
16

In 1854 wordt de kaart van Kikkert wat betreft opmaak geheel herzien. 17 Er ontstaat orde doordat
de namen in de kaart allen horizontaal zijn geschreven. Daarnaast is voor het eerst de zee als
blauw aangegeven. Aan het kaartbeeld van Eijerland en de Eijerlands Polder is weinig veranderd.
Een

belangrijke

wijziging

is de

voorgenomen

inpoldering

van

Polder Het

Noorden, het

getijdengebied tussen het oude land van Texel en de Polder Eijerland. Aangegeven is de
verkaveling en de kwaliteit van de droog te leggen bodem in 1ste soort; de schor langs de zeedijk
van de Eijerlandspolder, 2de soort; de slikgrond ter hoogte van het dorp Oosterend, de 3de soort;
van zand en slikgrond richting de Waalenburgerpolder en uiteindelijk de 4de soort; de oesterbedden
in de Waddenzee. De zeedijk zal aansluiten op die van Polder de Eendracht en komt aan het oude
land bij het gehucht Oost. Het zal de laatste grote inpoldering van het natuurlijk getijdengebied
worden.
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Op de manuscriptkaart 1876 staan opnieuw in vier kwaliteiten de grondsoorten van Polder Het
Noorden. 18 In Polder de Eendracht is boerderij ’t Fortuin ingetekend. Padang bestaat uit drie
gebouwen.
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Collectie Zuiderzeemuseum.

Tussen 1880 en 1918 wordt de TMK, de topografische-militaire kaart opgesteld. Hier ontstaat
voor het eerst een gestructureerd en geodetisch correct kaartbeeld. Het noorden is voor het eerst
boven. Aan de noordzijde van Eijerland is wordt het ‘Engelsche kerkhof’ aangeduid. Mogelijk is dit
de plek waar de Britse soldaten van de invasiemacht van 1799 zijn begraven. In de Polder
Eijerland is de bewoning toegenomen. Polder het Noorden is in 1875 ingepolderd. In het noorden
van Polder de Eendracht is boerderij Zeeburg gebouwd. Polder de Volharding is geslonken.

boring: 21149-1
beschrijver: JS/MB, datum: 10-8-2021, X: 120.793, Y: 571.141, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 9B, hoogte: 2,40, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Texel, plaatsnaam: Midden Eijerland, opdrachtgever: Gemeente Texel, uitvoerder: Archeologie WestFriesland

0 cm -Mv / 2,40 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruin, zeer fijn
Bodemkundig: A-horizont

10 cm -Mv / 2,30 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: menglaag

30 cm -Mv / 2,10 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

80 cm -Mv / 1,60 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, zeer fijn
Bodemkundig: A-horizont

90 cm -Mv / 1,50 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, zeer fijn
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl

120 cm -Mv / 1,20 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, witgeel, zeer fijn
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 0,90 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, witgeel, zeer fijn
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 0,60 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, witgeel, zeer fijn
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

Einde boring op 220 cm -Mv / 0,20 m +NAP
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