ROUTE 2: DE MOKBAAI EN DE HORS

DE MOKBAAI EN DE HORS
HET BOTANISCHE KROONJUWEEL VAN TEXEL
wandelroute 6 km

Deze dagwandeling combineert een van Texels mooiste vogelgebieden (de Mokbaai) met enkele spectaculaire kalkrijke valleien en ruige duingebieden. En dat allemaal
WAT KUN JE VERWACHTEN?
op wandelafstand van de veerboot.
• De Mokbaai, een schitterend vogelgebied.
De zuidpunt van Texel is relatief jong en bestaat
• Een van de weinige duinbeekjes.
uit een serie natte valleien waar vele duizenden
• Struinen over het eenzame zandlandschap
orchideeën bloeien en bijzondere vlinders vliegen.
van de Hors.
De Mokbaai is een heel ander gebied – een zou• De mooiste primaire duinvalleien, vol met
te, slikrijke baai waar met name tijdens hoog water
orchideeën en andere bijzondere bloemen.
enorme aantallen wadvogels te vinden zijn. Op deze
• Bijzondere vlinders.
wandeling zwerf je van zout naar zoet water, van
kalkrijke naar kalkarme duinvalleien en van uitgestrekte zandplaten die telkens verder aangroeien naar een kustgebied waar de erosie het duin tot een klif heeft vervormd. Een
route vol contrasten.
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ROUTE 2: DE MOKBAAI EN DE HORS
Startpunt: Parkeerplaats bij de Horsmeertjes (zie kaart).
Je kijkt uit over De Mokbaai, een van de topplekken om wadvogels te zien. Welbekende schoonheden als lepelaars, bijzondere steltlopers en verschillende soorten eenden,
inclusief dwaalgasten, zijn hier te vinden. In de trektijd
PUNT 1
komt regelmatig de visarend langs. Terwijl je richting de
rotgans (10-5), bergeend, grauwe gans,
monding loopt, kun je mooi zien hoe de baai van een beeider, slobeend, smient (9-4), pijlstaart (9-4),
groeide,
zoete en zelden overstroomde kop naar dagewintertaling (8-4), brilduiker (10-3), dodaars,
lijks overstromende, zoute wadplaten loopt. Ga hier eens
lepelaar (4-10), kleine zilverreiger (sch;
rustig op een uitzichtpunt zitten en zie hoe de vogels
8-1), visarend (4-5; 8-10), bruine kiekendief
meebewegen met het komen en gaan van het tij.
(3-10), blauwe kiekendief, scholekster,

1

kluut, goudplevier (7-5), zilverplevier (4-5;
8-1), bontbekplevier, regenwulp (4-5; 7-8),
wulp, rosse grutto, steenloper, kanoet,
drieteenstrandloper, bonte strandloper (7-5),
tureluur, zwarte ruiter (4-10), groenpootruiter
(4-5; 7-10), grutto (3-8), kemphaan (7-5),
krombekstrandloper (sch; 5; 7-10), watersnip (8-11), grote stern (4-8), dwergstern
2
(sch; 4-8), visdief (4-8), torenvalk, slechtvalk
(9-4), baardmannetje, tapuit (4-5; 8-10),
graspieper, rietgors

Waar je met de auto niet verder mag, vertrekt een wandelpad naar de Horsmeertjes. Volg dit en neem iets verderop
het pad naar rechts naar het uitzichtpunt.
Vanaf het uitzichtpunt heb je een mooi overzicht
over de Horsmeertjes. Deze twee tamelijk diepe
zoetwatermeren zitten in de winter vol met eenden en
ganzen. Kiekendieven jagen er met hun klassieke Vvormige vlucht en in de winter wordt het slapende eendenvolk bij tijd en wijle flink opgeschud door een voortjagende slechtvalk.

2

Ga terug naar het hoofdpad, sla rechts en direct weer linksaf op een
klein, geel gemarkeerd paadje door het struweel.
Dit deel van de route wordt gedomineerd door struiken en kleine,
verwaaide boompjes. In mei en juni is het hier prachtig, wanneer
de vlieren, kamperfoelie, bramen en rozen volop bloeien en geuren. Je
kunt hier en op het volgende stukje alle vier de rozensoorten van het Waddengebied bij elkaar zien: de grote witte hondsroos, de roze-bloeiende

3

Aangroeiend strand met jonge
duintjes bij punt 4 van de route.
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egelantier, de rimpelroos (beter bekend als ‘rozenbottelstruik’; een exoot die natuurbeheerders liever zien gaan)
en het lage, elegante duinroosje. Luister in het voorjaar
ook naar de nachtegalen en blauwborsten.
Negeer het volgende pad dat naar rechts afsplitst en
neem bij de volgende splitsing het rechterpad, richting
strand. Volg op het strand de duinenrij naar rechts.

PUNT 2-3
grauwe gans, bergeend, slobeend, kuifeend,
tafeleend, krakeend, pijlstaart (9-4),
wintertaling (8-4), smient (9-4), brilduiker
(10-3), nonnetje (sch; 11-3), dodaars, fuut,
geoorde fuut (8-10), lepelaar (4-10), grote
zilverreiger (sch; 8-5), kleine zilverreiger
(sch; 8-1), visarend (4-5; 8-10), bruine
kiekendief (3-10), blauwe kiekendief,
slechtvalk (9-4), waterral, watersnip (8-11),
nachtegaal (4-6), blauwborst (3-8), braamsluiper (4-9), grasmus (4-9), rietgors, kleine
karekiet (5-9), rietzanger (4-8), kramsvogel
(10-4), koperwiek (10-3)
rugstreeppad (4-10), bruine kikker, heikikker
(3-11), poelkikker (4-10)

De wilde zandvlakte met zijn verspreide duintjes
is een persoonlijke favoriet. Er zijn maar weinig
plekken in Nederland waar de natuur zo ruig is als hier.
De wind jaagt het zand op tot duinen waar het vastgelegd wordt, eerst door het biestarwegras (de lagere,
grijsgroene graspollen) en later door helmgras (groener
en rechter opstaand). Dit is een van de gebieden waar
het eiland van nature groter wordt. Er wordt meer zand
aangevoerd dan afgeslagen (in tegenstelling tot bij punt
11). Het resultaat is niet meer die keurige indeling van strand en duin,
maar een immense woestijn met her en der ruige duinen, die na iedere
storm weer iets van plaats verschoven zijn.

4

Waar de duinenrij zeewaarts buigt, loop je gewoon rechtdoor door de
brede zandvallei, tot je een wegwijzer van Staatsbosbeheer ziet die het
pad terug het duin in wijst. Neem na 100 meter het pad naar links
(blauwe paaltjes).

Duinparelmoervlinder, moeraswespenorchis en teer guichelheil
(onder)

Dit pad loopt gedurende 1,5 km de Kreeftepolder, een kalkrijke
duinvallei. Wees voorzichtig waar je loopt, want ook hier groeien
de orchideeën en andere zeldzaamheden vlak langs het pad.
Zonnige en beschutte plekjes en nectarrijke planten trekken de nodige
vlinders aan. Dit is een goede plek om de parelmoervlinders van Texel te zien. In de late zomer vliegt ook de
PUNT 5
heivlinder in het open duin.
rietgors, kleine karekiet (5-9), blauwborst

5

Je komt bij een kruising. Ga je hier rechts (blauwe route)
waarmee je na een half uurtje terug bent bij de Mokbaai.

(3-8), baardmannetje, rietzanger (4-8),
bruine kiekendief (3-10)
kleine parelmoervlinder (4-10), duinparelmoervlinder (6-8), heivlinder (7-9), hooibeestje (5-9)
vleeskleurige orchis (5-7), brede orchis
(5-7), rietorchis (5-7), groenknolorchis (5-7),
moeraswespenorchis (6-8), moeraskartelblad (5-9), teerguichelheil (6-8), gewone
vleugeltjesbloem (5-7), stijve ogentroost (6-10),
egelboterbloem (6-10), herfstbitterling (7-10),
rond wintergroen (5-10)
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