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Een wandeling op Texel (met Maurits 
Gleichman) 
 
Als je maar één dag hebt is het moeilijk om de 
duinen en kwelders van Schiermonnikoog te 
bekijken. Vanwege het grote belang van het 
waddengebied heb ik er voor gekozen om toch 
een wandeling over een van de eilanden op te 
nemen, die wel binnen één dag kan worden 
gemaakt. Deze wandelroute voert je over de 
zuidpunt van het eiland Texel waar de wandeling 
begint direct nadat je de boot verlaten hebt. Deze 
wandeling heeft een eerste kennismaking met 
kwelders en droge duinen in petto, laat een aan-
tal schitterende jonge duinvalleien zien en voert 
de wandelaar langs kolonies van Grote sterns en 
Lepelaars. En dat allemaal op één dag. De route 
is ongeveer 14 kilometer. Trek hiervoor ca. 5 
uur voor uit (inclusief rustpauzes). 
 
Hoe te bereiken: 
openbaar vervoer: met de trein naar Den Helder; 
vanaf het station met de bus (lijn 33) naar de 
boot (vertrekt ieder uur: 9.30, 10.30 uur enz.). 
De boot van Texel naar Den Helder vertrek op 
ieder heel uur (16.00, 17.00 uur enz.). 
 
Beschrijving wandeling: 
Na aankomst in veerhaven Texel direct naar het 
havenkantoor lopen, hierachter begint de wande-
ling. Beklim het hoge duin en stop even bij de twee 
bankjes. 
 

(1) Let op de begroeiing van het droge, kalkarme 
duin met Zandblauwtje, Buntgras en Eikvarens 
(onder het draad). Vanaf hier een mooi uitzicht 
over de Mokbaai en de zuidpunt van Texel.  
 
Vervolgens het pad ongeveer 30 meter teruglopen en 
dan rechtsaf  via trapachtig pad naar het strandje 
langs de Mokbaai. Dan rechtsaf en langs de Mok-
baai naar het westen lopen.  
 

(2) Langs strandje Zeeraket en Strandkweek. Iets 
verderop gaat strandje over in dijkje met voet 
van betonbekleding. Tussen betonbekleding: 
Zeealsem, Zeeaster, Lamsoor, Melkkruid en 
Hertshoornweegbree. Waar het beton overgaat 
in basaltbekleding groeit een prachtige Zeekool. 
 
Volg vanaf hier het asfaltpad of de kruin van pa-
rallel lopend dijkje.  

(3) In Mokbaai (links) bij laagwater veel foerage-
rende wadvogels (Bonte strandloper, Wulp, Le-
pelaar enz.). Let op Steenlopers langs de basalt-
glooiing. Bij het klaphekje op dijkje o.a. Knik-
kende distel. Het met Riet en Grote kaardebol 
begroeide duin achter het raster rechts is een 
voormalige (sinds jaren ’80 afgedekte) vuil-
stortplaats.  
 
Blijf voorbij zendmast en groen geverfd lichtbaken 
de dijk volgen.   
 

(4) Na 250 meter vanaf de zendmast liggen rechts 
De Petten (eigendom van Natuurmonumenten), 
met in het broedseizoen een kolonie Grote 
Sterns, Kokmeeuwen, Visdieven, Kluten en 
Bontbekplevieren. Dit natuurgebied fungeert 
ook als hoogwatervluchtplaats voor wadvogels. 
In de nazomer bloeit hier de Zeeaster volop. 
Veel Grauwe ganzen als op zoveel andere plek-
ken in Nederland. 
 
Aan linkerkant van de dijk begint de begroeide 
kwelder, die ook als vluchtplaats dient voor veel 
wadvogels die bij vloed hier het lage water af-
wachten. Deze kwelder is vooral met Langarig 
en Kortarig zeekraal begroeid.  
 
Vervolg de dijk en klim over ijzeren damhek. Zie 
toegangsregels op oranje SBB bord. Dijk gaat hier 
over in duin dat begraasd wordt met schapen. Ook 
de aangrenzende kwelder wordt begraasd met scha-
pen. Met bordjes wordt hier aangegeven waar de 
toegang verboden is. 
 

(5) De duintoppen zijn hier begroeid met Duinroos; 
de zuidhellingen zijn schraal en kalkarm en be-
groeid met lichenen, Zandzegge, Buntgras, 
Schapengras en Zandblauwtje. Op de noordhel-
ling groeit Struikhei. 
 
Op een gegeven moment bereik je de Mokweg (as-
faltweg met stukje vangrail, waaraan een groen 
beheerdershuisje staat met opschrift Natuurreser-
vaat De Geul). Sla hier linksaf. 
 

(6) In 1740 lag hier de vloedlijn. Hier ligt ook het 
uitwateringssluisje van de Moksloot die in 1880  
is gegraven om de westelijke natte duinvalleien 
te kunnen ontginnen tot weiland. Vanaf 1956 
zijn deze valleien in gebruik voor drinkwater-
winning. De Moksloot is toen afgedamd om 
water vast te houden. Vervolgens is de land-
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bouw in dit gebied gestopt en in 1993 kwam er 
een einde aan de winning van drinkwater. 
Sindsdien heeft de natuur zich in de iets noorde-
lijker gelegen natte valleien kunnen herstellen. 
De Moksloot heeft een belangrijke functie ge-
kregen als lokstroom (incl. vistrap) voor Drie-
doornige stekelbaarzen, die vanuit de Mokbaai 
hun weg moeten vinden naar de herstelde natte 
valleien, zodat de Lepelaars voldoende visjes 
kunnen eten. 
 
Volg het pad langs de kwelder van de Mokbaai.  
 

(7) Let hier op Rode ogentroost en Knopbies. Vanuit 
de Geul is er een kwelstroom van zoet water 
onder de weg door. Hier groeit veel Riet, met 
daartussen het geelbloeiende Heelblaadje. Hier 
broedt de Bruine Kiekendief.  
 
Na 300 meter naar boven klimmen en de Mokweg 
oversteken om vanaf uitkijkpunt het duinmeer de 
Geul te bekijken.  
 

(8) Tot 1921 stond de Geulvallei in open verbinding 
met zee. Hier kun je heel mooi een kolonie Le-
pelaars (ruim 350 paar) bekijken 
 
Vervolg de Mokweg nog 500 meter, let intussen op 
foeragerende of overtijende wadvogels,  en sla dan 
rechtsaf bij een oud electriciteitshuisje (bij parkeer-
plaats). Volg het verharde pad dat hier richting 
zuid het duin ingaat. Dit is het begin van een met 
blauwe palen gemarkeerde wandelroute.  
 

(9) Duinstruweel met Duindoorn, Braam, Honds-
roos, Kamperfoelie en Gewone vlier. 
 
Vervolg de blauwe route over het met asfalt verhar-
de pad. Let op paal met rode kop, die aangeeft waar 
in 1910 de vloedlijn lag. Sla na ongeveer 50 meter 
na deze paal rechtsaf (blauwe route) en beklim de 
duinrichel (je verlaat hier het asfaltpad.)  
 

(10) Vanaf deze duinrichel (voormalige stuifdijk) 
heb je een mooi overzicht over beide Horsmeer-
tjes, die onstaan zijn rond 1970. De eerstvol-
gende 1500 meter loopt de blauwe route door 
een reeks vochtige duinvalleitjes, omzoomd 
door Kruipwilg- en Duindoornstruweel, met bij-
zondere soorten als Rondbladig en Klein win-
tergroen, Stijve ogentroost, Geelhartje, Parnas-
sia, Strandduizenguldenkruid, Driedistel, Moe-
raswespenorchis, Welriekende nachtorchis en 

gewonere soorten zoals Blauw glidkruid, Gele 
lis, Egelboterbloem, Brunel, Waternavel, Kraai-
heide en Eikvaren. Waar niet meer gemaaid 
wordt, groeien de duinvalleien langzaam dicht 
met Grauwe wilg, Zachte berk en Gelderse roos. 
Luister ook naar Roerdompen en zingende 
Blauwborsten. 
 
Bij bank (dikke balk gemerkt TX 156 112) gaat de 
blauwe route over hoger gelegen duinrichel (voor-
malige stuifdijk).  
 

(11) Hier vandaan mooi uitzicht over het westelijke 
Horsmeertje. Iets verder naar het zuiden kom je 
in de Kreeftepolder.  Deze jonge natte duinvallei 
is onstaan rond 1980. Veel  Parnassia! Blauwe 
route buigt nu linksaf naar het oosten.  Langs 
het pad overal Parnassia  en Moeraswespenor-
chis.  Struwelen zijn hier veel minder ver ont-
wikkeld: met Duindoorn, Kruipwilg en Grauwe 
wilg. Waar na 1000 meter het moerassige deel 
van de Kreeftepolder ophoudt groeit Moeraskar-
telblad. 
 
Waar blauwe route opnieuw naar links afslaat, sla 
je nu rechtsaf naar het zuiden. De hier aanwezige 
duintjes en duinvalleitjes zijn ontstaan in de laatste 
20 jaar. Sla linksaf nadat je de eerste rietkraag 
bent gepasseerd. Volg het paadje (parallel aan riet-
kraag) over een afstand van ongeveer 100 meter.  
 

(12) Hier staat tussen het Riet de Groenknolorchis. 
Op de wat hoger gelegen duinhellinkjes links 
van het pad groeit Bitterling. 
 
Keer langs hetzelfde paadje terug (100 meter) en ga 
terug naar de blauwe route.  
 
NB: Mocht je genoeg tijd hebben, dan kan je 
nog iets verder naar het zuiden lopen, naar de 
Hors. Hier liggen veel primaire duintjes met 
Biestarwegras, Helm en Zeeraket. Dit is een 
wild niemandsland. Zorg er voor dat je de 
blauwe route weer terug kunt vinden. 
 
Terug op de blauwe route: volg dan het asfaltpad 
dat tussen de twee Horsmeertjes naar het noorden 
loopt. Bij de rode paal (vloedlijn 1910) bevind je je 
weer op het al eerder gelopen begintraject van de 
blauwe route. Sla bij de Mokweg linksaf en volg 
dezelfde route als op de heenweg terug naar de boot. 
Opmerkingen en aanvullingen: 
frank.berendse@wur.nl 
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