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Bleekersvallei

Ten noorden van het Westerslag ligt het weidse en tegenwoordig 
droge gebied van de Bleekersvallei. De Bleekersvallei is een histori-
sche plek en vormt een overgang naar het noordelijker, iets kalk-
rijker duin van Texel. Dat is te zien aan enkele opvallende planten-
soorten, waaronder de keverorchis. Sinds 1900 is de kustlijn hier 
300 m teruggeweken. Ook een door Thijsse getekend duin ver-
dween in zee.

De Bleekersvallei behoort tot de oudste duinterreinen van Texel en is 
in de late middeleeuwen uitgestoven, mede door overbeweiding van 
het duin. In de Bleekersvallei werd niet gebleekt. De naam ‘Bleekers-
vallei’ is ontleend aan twee blekerijen die tot in de 18e eeuw oostelijk 
van dit duingebied lagen, in het gebied dat nu de Ploegelanden heet. 
Er werd toen op Texel vlas verbouwd; het gesponnen en gewoven 
linnen werd op de twee blekerijen gebleekt met gebruikmaking van 

het destijds overvloedig aanwezige, schone duinwater. Nadat de 
blekerijen waren opgeheven, herinnert alleen de naam van de Blee-
kersvallei nog aan de productie en het bedrijfsmatig bleken van lin-
nen en wasgoed.
In de Ploegelanden is niets meer te zien van beide blekerijen: de ene 
plek is bos, de ander natuurlijk grasland. Vanaf het bos loopt hier het 
Pagga’s paadje naar zee; de naam van het paadje komt van de bij-
naam van Kees Gorter (1830-1909), een arme duinboer die rond 1900 
vlakbij het klaphekje bij de weg in een ‘zoonekeet’, een plaggenhut, 
woonde. 

Flora en ingrepen
De Moksloot, de kilometers lange ontwateringssloot naar de Mok-
baai, liep sinds eind 1880 vanaf de Bleekersvallei naar het zuiden. De 
Moksloot is nu nog te traceren als een deels met wilgen overkoepeld 
slootje met lokaal enige watermunt in een verder droog duin, gele-
gen in een omgeving rijk aan paarse en droogtetolerante struikhei-
de. Kleine delen van de vallei zijn recent geplagd en daar verjongt 
deze heidesoort zich.
De hellingen en laagtes van de Bleekersvallei zijn verder niet in be-
heer. Er lopen geen koeien of paarden. Konijnen zijn er schaars. De 
begroeiing van kruipwilg en duinriet, struiken en duinroosjes schiet 
daardoor vaak hoog op. Lokaal staat enige galigaan als zachte na-
galm uit een vochtiger verleden. Net als in het Duinpark en de See-
ting komen kamperfoelie en valeriaan hier rijkelijk tot bloei.
Vanaf de Bleekersvallei naar het noorden tot voorbij De Koog groei-
en relatief veel kalkminnende bloemen, bijvoorbeeld grote keveror-
chis en bosaardbei, en kalkminnende mossen zoals oranjesteeltje 
en getand knikmos. Een bijzonder element in de Bleekersvallei vor-
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Jac.P. Thijsse tekende in 1934 in een schetsboekje een dubbel stuifduin. Hij was zeer te spreken over de begroeiing met wintergroen aan de duinvoet. Dit duin lag 
toen vlakbij de zeereep. Na 1932 is veel duin weggeslagen door verandering van zeestromingen na het gereed komen van de Afsluitdijk. Zuidwaarts (bij Den 
Hoorn) is het kalkrijkere buitenduin weggeslagen en ligt de hei (aanwijzer van kalkarm duin bij uitstek) tot aan zee.

Op een schilderij uit 1936 van P.J. van Boxel, destijds dienstweigeraar bij 
Staatsbosbeheer, zien we met enige fantasie het stuifduin van Thijsse (hier-
onder) terug. Het landschap was in de jaren 30 open met lage begroeiing.
De grazige, open voorgrond van toen is veranderd in droge heide en lage 
stuiken, soms met duinroos. De horizon is onherkenbaar veranderd. Gezicht op de Bleekersvallei, augustus 2012, met daarachter bos en grasland-enclaves van de Ploegelanden met rellen en plassen. In het midden, rechts van de 

bloeiende heide, ligt het bos van de Gortersmient. In de Bleekersvallei zelf is te zien hoe struiken zich steeds meer uitbreiden. Links Pagga’s paadje. Net links 
hiervan is nog juist het Rietvlakkie (in het Duinpark) te zien

men de aardsterren. Tussen de kruipwilg staat soms wat duinwes-
penorchis met zijn ingetogen bloemkleuren. Vanaf het Alesiapad 
noordwaarts achter de eerste duinenrij ziet het geel van het Sint-
janskruid. Een van de weinig rijke groeiplaatsen op Texel van deze in 
kalkrijkere vastelandsduinen vrij algemene plant. Ook de blauwe 
knoop laat zich hier en daar zien.

Fauna
Tot de recent op Texel verschenen dieren behoort een aan heide 
gebonden vlinder: het groentje. Halverwege de jaren 90 in de Blee-
kersvallei voor het eerst gezien, nu een vaste bewoner van het ei-
land. De vogelstand in dit relatief rustige deel van Texel kent een 
grote bijzonderheid die er incidenteel broedt: de nachtzwaluw, die 
in de nacht een zacht ratelend geluid gemaakt. Deze soort heeft hier, 
in de geleidelijke overgang tussen naaldbos en duinrand, een goed 
leefgebied. Kiekendieven komen er regelmatig tot broeden, de blau-
we, landelijk bijna verdwenen, met maximaal drie paar.
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