Wandelen langs de Moksloot
toegangsweg voor stekelbaarsjes uit Holland, natuur in de Delta

Spoorbaan, de bezetters hadden
hierlangs een spoorlijn die vanaf
Oudeschild naar De Koog liep. De
Moksloot is in 1956 afgedamd om
water voor de drinkwaterwinning
vast te houden. In 1993, na dat de
waterwinning stopte, is de verbinding met zee hersteld. Tussen de
Mokbaai en het Pompevlak is een
serie vistrappen voor driedoornige
stekelbaarsjes aangelegd. Die gaan
als ze de kans krijgen als jong naar
zee en komen als ze eieren willen leggen weer terug. Vistrappen
bestonden al voor grotere vissen,
maar voor de kleine stekelbaasjes
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Mokbaai
Vanaf de veerhaven kan de geelrode markering van het Streekpad
Texel gevolgd worden. De Mokbaai
is een mini Waddenzee. De vele
vogels die hier voedsel zoeken, zijn
met een verrekijker goed te bekijken. Behalve zeewater komt er ook
zoetwater in de Mokbaai terecht.
Via de Moksloot komt duinwater via
het gekanaliseerde duinbeekje ‘de

Wandelen langs de Moksloot

Staatsbosbeheer
Princenhof Park 1 | 3972 NG Driebergen
T 030-6926111
www.staatsbosbeheer.nl

begin 18e eeuw nog het zee-

linksaf de rode markering van het

gat Spanjaardsgat. Via de met

natuurpad De Mient volgen en dan

blauwe paaltjes gemarkeerde

op het volgende pad weer rich-

Bollekamerwandeling loopt u naar

ting strand, ook hier steekt u de

het Kompaspad. Ga hier linksaf

Moksloot over. U loopt nu door de

en direct over de Moksloot weer

eigenlijke Bleekersvallei. Vlakbij,

rechtsaf en volg de groene marke-

binnen wat nu het bos is, lagen in

ring. Het Kompas is hier op de kust

het verleden blekerijen. Volg de

gestrand, de vele belangstellenden

rand van deze vallei tot u op het

zorgden voor een nieuwe strand-

schelpenpad komt, dan richting zee

overgang. Even een stukje over het

en via de eerste afslag weer naar

asfalt van het Jan Ayeslag en dan

rechts in noordelijke richting. Aan

linksaf de groene markering door

het eind via het wandelpad aan

de Westerduinen volgen. Dit pad

de overkant linksaf naar Ecomare

slingert door dit oude duingebied.

of de Texelhopperhalte 40 (uur-

Door de kustafslag liggen de oude

dienst). De bus is tegenwoordig een

duinen hier bijna aan zee.

Texelhopper met een vaste ritprijs

www.texelhopper.nl U kunt uw

van € 3,- contant of via de gratis

wandeling ook bij tussenliggen-

Bleekersvallei

Texelhopperpas te betalen.

Via het Westerslag loopt u richting
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Meer informatie?

de haltes (58, 60, 150) onderbreken maar bestel dan minimaal
een uur van te voren vervoer.

