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Het duingebied ten westen en zuidwesten van Den Hoorn was in 
het begin van de 19e eeuw een ongestoord gebied met natte val-
leien en duinplassen. In 1880-1881 werden de duinen tussen de 
Mokbaai en de Bleekersvallei grootschalig ontwaterd door aanleg 
van de Moksloot. Na langdurig agrarisch gebruik werd het gebied 
in 1956 ingericht als waterwingebied. Een derde grote verandering 
volgde, ditmaal ten gunste van de natuur: in 1993 werd de water-
winning beëindigd, waarna natte duinvalleien zo goed mogelijk 
werden hersteld.

kruid, weegbreefonteinkruid en ongelijkbladig fonteinkruid. Ook 
kwamen op grote schaal moerasvegetaties voor met galigaan, grote 
zegge, waterdrieblad en wateraardbei. 
Toen de Moksloot er eenmaal lag, was het met de duinplassen snel 
gedaan. Het drooggevallen land werd begreppeld en omgezet in 
cultuurgrasland. Aanvankelijk hebben veel planten van vochtige 
valleien er nog een plekje kunnen vinden, doordat er nog geen 
kunstmest bestond en gewone mest schaars was. De botanici 
Hogenraad en de Visser Smits vermelden dat zij bij een bezoek aan 
het Grote Vlak in juni 1900 in het lage valleideel bij de Moksloot o.a. 
parnassia, moeraskartelblad, vleeskleurige orchis en zeer veel 
groenknolorchis aantroffen. In de loop van de vorige eeuw is de 
situatie door verdere verdroging en toenemend gebruik van kunst-
mest verslechterd.

V.l.n.r.: waterranonkel | vistrap in de moksloot met stenen
 | weegbreefonteinkruid | teer guichelheil

Het Mokslootgebied

Waterwinning 
Tot 1956 had Texel geen waterleiding; iedereen was aangewezen op 
grondwater of een regenwaterbak. In dat jaar werd het Mokslootge-
bied door het Provinciaal Waterleidingbedrijf ingericht als water-
wingebied. Er verschenen stuwen in de sloot om het zoete water, dat 
tot dan toe onbelemmerd wegstroomde naar Mokbaai en Wadden-
zee, vast te kunnen houden. Een direct gevolg van de komst van de 
waterwinning was het verdwijnen van de duinboeren die hier al 
enkele generaties boerden, zoals de families Drijver en Lap. Voor 
hen werd het terrein te nat en bovendien wilde het waterwinbedrijf 
geen vee in het wingebied toelaten, zodat de pacht beëindigd werd.
Aanvankelijk was er concessie voor een winning van 540.000 m3 op 
jaarbasis, destijds ruim voldoende. Het waterpeil in het terrein steeg 
en in het Grote Vlak en Pompevlak zwommen weer eenden. Water-
drieblad en dotterbloem breidden zich vanuit de sloot weer uit naar 

●

Uitsnede uit de kaart van J.L.Kikkert uit ca 1854, die een goede indruk geeft van de toenmalige uitgestrektheid van het duin naar het westen en 
van de moerassen met de Aalloop. Diverse veldnamen zijn echter verkeerd geplaatst. Het ‘Pieter Roos Vlak’ staat te westelijk. Het Loodsmans-
duin heet hier ‘de Heuvel’ en de Kuuldernollen ‘Kiboe’s Nollen’. Rechtsonder de Fonteinsnol met nat ‘Elzen Bosch’.

uniek zeer bijzonder bijzonder

*** ** *
”  de botanisch rijkste 

duinplassen van 

Nederland 

” herstelvermogen van 

de natuur 

”  jaarrondbegrazing met 

lage veebezetting

Kaart van net na 1881 met ingetekend de Moksloot van Bleekersvallei tot Mokbaai. Ook de indeling in genummerde pachtpercelen is ingetekend.
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Het zuidelijke deel van het gebied waardoor de Moksloot liep wordt 
tegenwoordig in ruime zin aangeduid als ‘het Mokslootgebied’. Hoe 
het er voor de aanleg van de Moksloot uitzag, is redelijk goed be-
kend. Van de plantengroei is in 1870 een beeld geschetst door Fran-
ciscus Holkema  (zie pag. 76), Jan Drijver publiceerde in 1934 gege-
vens over het vogelleven die hij optekende uit de mond van 
duinboeren en eierzoekers, die het gebied in volle glorie hadden 
gekend. Er broedden blauwe reigers, roerdompen, lepelaars, bruine 
kiekendieven, zwarte sterns, visdiefjes, kokmeeuwen en vele steltlo-
pers als kievit, grutto en kemphaan. In de duinplassen leefde veel 
paling, waaraan de veldnaam Aalloop herinnert, en ook de medici-
nale bloedzuiger kwam er voor. Bloedzuigers werden verzameld om 
door zeelieden verkocht te worden voor aderlatingen.
In het water groeiden kranswieren en zeldzame soorten als oever-
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de Waddenzee tot zoet water. Gemengd met 30% duinwater leverde 
dit goed drinkbaar leidingwater op. Bovendien werd de installatie 
gebruikt voor de opwekking van stroom. Een goede combinatie, 
want ook de oude stroomvoorziening van het eiland kon inmiddels 
niet meer aan de toeristische vraag voldoen. De waterfabriek zorgde 
ervoor dat minder water uit het duin gehaald hoefde te worden, 
waardoor de schommelingen van het grondwater afnamen tot een 
acceptabel niveau. De gevolgen hiervan waren na enkele jaren goed 
zichtbaar in een aantal gemaaide valleien, bijvoorbeeld in het Gat 
van de Lange Bol. Daar breidden soorten als teer guichelheil, arm-
bloemige waterbies, blauwe zegge, vleugeltjesbloem en verfbrem 
zich na 1972 sterk uit. In het Kammosvlakkie gebeurde hetzelfde met 
zeldzame soorten als kammos, sterrengoudmos en vlozegge, terwijl 
parnassia en vleeskleurige orchis zich na jaren afwezigheid weer 
vestigden. Ook voor vogels als roerdomp, bruine kiekendief en 
allerlei eenden betekende de toegenomen vochtigheid een verbete-
ring.
De levensduur van een ontziltingsinstallatie is beperkt en ontzilting 
is een dure methode om drinkwater te produceren. De vraag rees 
wat er moest gebeuren met de waterfabriek: een nieuwe installatie 
bouwen of een pijpleiding voor drinkwater door het Marsdiep aan-
leggen. Een pijpleiding leek op termijn een goedkopere oplossing 
en zo kon de winning in de duinen geheel stoppen.

Het Mokslootproject
Nadat duidelijk werd dat het gebruik als waterwingebied beëindigd 
zou worden, kon er worden nagedacht over een nieuwe start voor 
het Mokslootgebied. Veel valleien waren in de periode van de water-
winning sterk verruigd met duinriet en struiken. Om een meer oor-

spronkelijke duinvalleibegroeiing terug te krijgen, was plaggen 
nodig. Verspreid over het gebied werd op 16 locaties in totaal 36 ha 
valleibodem afgeplagd. Verder werden de leidingen en het pomp-
station verwijderd.
Omdat het gebied oorspronkelijk via duinbeek de Aalloop een na-
tuurlijke afwatering naar de Waddenzee had, werd gekozen voor een 
inrichting met topafvoer in de winter. Daarvoor moest de Moksloot, 
die al jaren dicht zat, weer open worden gemaakt zonder dat de 
waterafvoer te groot werd. Daarom werd benedenstrooms, dicht bij 
de vogelwachtershut van de Geul, een stuw aangelegd waarmee een 
maximumpeil kon worden ingesteld. Komt het zoete water daarbo-
ven, dan stroomt het af naar de zee. Al snel na uitvoering van het 
project bleek dat er vele stekelbaarsjes voor de stuw zwommen, die 
vanuit zee het zoete water in wilden om zich daar voort te planten. 
Om dit mogelijk te maken is een serie vistrappen aangelegd, juist 
westelijk van de vogelwachtershut.
Door het wegvallen van de winning en de herinrichting komt het 
water in het Pompevlak en het Grote Vlak ’s winters in principe niet 
of nauwelijks boven 180 cm +NAP. ‘s Zomers daalt het peil veel min-
der dan vroeger. Het resultaat is een betrekkelijk kleine schomme-
ling op jaarbasis, tegengesteld aan de situatie in de periode van de 
hoogste waterwinning en gunstig voor veel planten en dieren.

de voormalige graslanden. Met de sterke groei van het toerisme nam 
het verbruik van water toe, zodat in 1968 vergunning moest worden 
verleend om de winning tot 700.000 m3 op te voeren. De kwaliteit 
van het gewonnen drinkwater ging echter achteruit. In 1970 werd 
het noodzakelijk om in het vakantieseizoen dagelijks drinkwater 
met tankschepen van de vaste wal aan te voeren, omdat het duin 
onmogelijk aan de vraag kon voldoen. Bovendien was de onttrek-
king zeer ongelijk over het jaar verdeeld: de behoefte was door het 
toerisme in de zomer heel hoog en in de winter juist laag. Dit leidde 
tot sterke schommelingen in de waterstand van de valleien, over het 

hele jaar genomen meer dan een meter, ongeveer het dubbele van 
wat normaal is in vochtige valleien met duinplassen. Hierdoor ging 
de natuur in rap tempo achteruit.

Een waterfabriek helpt natuur en mens tijdelijk uit de brand
Eind jaren 60 was duidelijk dat het met de waterwinning zo niet 
verder kon. Noch voor het waterwinbedrijf, noch voor de natuur. Als 
oplossing koos men voor een ontziltingsinstallatie, in de volks-
mond al snel de waterfabriek genoemd. Deze installatie, in 1972 
langs de Waddendijk bij Oudeschild gebouwd, destilleerde water uit 

De opening van de Texelse waterleiding: 27 april 1956.In 1955 werden de waterwinningswerken deels met de hand gegraven. 

Hoewel het Mokslootgebied vooral bekend is van de vele natte val-
leien en plassen, wordt het omringd door prachtige, droge duinen. 
Vooral aan de landzijde liggen markante, hoge duinen zoals het 
Loodsmansduin, van waaraf deze panoramafoto gemaakt is. Omdat 
dit oudere, ontkalkte duinen zijn, staat hier veel struikheide.
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Het beheer 
Na herinrichting moest het beheer aan de nieuwe situatie aangepast 
worden. Tot dan toe was er sprake van maaibeheer in een aantal val-
leien zoals het Grote Vlak en Pompevlak en voor het overige was het 
‘niets doen’. Voor de afgeplagde stukken was het laatste geen optie, 
omdat ze op termijn weer te dicht begroeid zouden raken. Maaien 
van het vaak zeer natte terrein zou, zowel praktisch als financieel, 
geen eenvoudige opgave zijn. Daarom is in 1995 een begrazingsbe-
heer ingesteld dat in totaal zo’n 550 ha omvat. Er wordt jaarrond 
beweid met Schotse Hooglanders en Exmoor ponies. 
Enkele valleien in het beweidingsgebied, bijv. het Kammosvlakkie, 
zijn uitgerasterd en onder een maaibeheer gebleven, omdat daar een 
beter resultaat van verwacht werd. Het vee wordt twee maal per jaar 
bijeengedreven, geoormerkt en gecontroleerd, overtollige dieren 
worden afgevoerd en soms wordt er fris bloed ingebracht. Bijvoeren 
is tot dusver ook in de strengste winter niet nodig gebleken, maar zal 
in geval van nood wel gebeuren.
Het beeld van de droge duinen is door de beweiding veel graziger en 
bloemrijker geworden. In de valleien is het beeld zeer wisselend; 
sommige stukken worden nauwelijks bezocht door de dieren, andere 
intensief. Dit zorgt voor veel extra variatie in begroeiing, waar ruigere 
en open stukken elkaar afwisselen. De droge duinen worden vooral 
in de winter beweid, de natte valleien in de zomer.

De toestand anno 2012
De flora van het gebied is na 19 jaar nog in ontwikkeling. Vrijwel 
jaarlijks worden nieuwe plantensoorten gevonden, nieuw voor het 
hele plaggebied of voor afzonderlijke locaties. Vanaf 1994 zijn 45 
soorten planten van de Rode Lijst in het afgeplagde gebied gevon-
den. Sommige daarvan, zoals teer guichelheil en weegbreefontein-
kruid, waren al in het eerste groeiseizoen aanwezig. Enkele soorten, 
zoals moeraswolfsklauw, bleken geen blijvertjes. Andere soorten 
verschenen pas later in de successie, ondermeer galigaan, ronde 
zonnedauw, klokjesgentiaan en in 2011 vlozegge. Een absolute klap-
per was de vondst van het sinds 1951 niet meer in Nederland waarge-
nomen purper schorpioenmos in het Zuidelijke Dulenvlak in 2012.
Ook de vegetatie, het samenspel van soorten, is nog in ontwikke-
ling. In veel valleien is het zand volledig ontkalkt maar het grondwa-
ter nog min of meer kalkrijk. Van de randen van de vallei naar het 
laagste valleideel toe is daardoor een overgang te zien, zowel in 
vocht- als kalkrijkdom. De randen van de valleien hebben meestal 
een heidevegetatie, die naar beneden toe overgaat in een begroeiing 
met kleine zeggen, russen, teer guichelheil, orchissen, stijve ogen-
troost en vele andere bloemplanten. Onder dit niveau, in de drasse 
tot permanent natte zone, staan moerasvegetaties met waterpunge, 

Koeien en paarden vreten riet op waardoor gele lissen, die ze niet smakelijk vinden, veel meer op de voorgrond treden.

stijve moerasweegbree en op ruigere plaatsen paddenrus, cyper-
zegge en galigaan. In het open water zijn kranswieren en fontein-
kruiden te vinden. Van de laatste groep komen in het gebied liefst 8 
verschillende soorten voor, een aantal dat in geen enkel ander Ne-
derlands duingebied wordt gehaald. Bovendien is hier ook het 
zwaardfonteinkruid, de natuurlijke bastaard tussen drijvend en 
ongelijkbladig fonteinkruid, te vinden: de enige groeiplaats in het 
Nederlandse duingebied.  
In 2010 is de macrofauna (kleine waterbeestjes) van de duinplassen 
in het Mokslootgebied onderzocht. Hierbij zijn diverse bijzonderhe-
den aangetroffen, zoals de duikerwants Hesperocorixa moesta, in 
Nederland recent alleen van het Mokslootgebied bekend.
Veel in de verdere ontwikkeling van flora en vegetatie hangt af van 
de invloed van het vee en ook enkele vogelsoorten. Met name grau-
we ganzen en meeuwen hebben een negatieve invloed wanneer ze 
in groten getale gebruik maken van het terrein. Door vraat, gewoel 
in de bodem, opwerveling van slib en bemesting kunnen ganzen 
duinplassen overbemesten. Daardoor verdwijnt juist de natuur 
waarop alle maatregelen gericht zijn. Deze invloed is niet overal 
even sterk. Sommige plassen, bijv. het Pompevlak en het Grote 
Vlak, hebben last van deze eutrofiëring terwijl andere, zoals het 
Landje van Klaas Kok en het Dulenvlak, de dans ontspringen en 
‘waterparels’ zijn. Hier is een keur aan bijzondere planten te vinden 
zoals weegbreefonteinkruid en ongelijkbladig fonteinkruid, en 
waterdiertjes als het donker bootsmannetje.
De beweiding werkt over het algemeen positief, hoewel sommige 
natte plekken teveel bezoek van de grazers krijgen. Bij enkele kol-

ken is dit opgelost door het plaatsen van een draadje, zodat de die-
ren wel kunnen drinken, maar de poel niet kunnen inlopen. Tegen-
over de positieve invloed van het vee staat de afname van met name 
kiekendieven. Het is onduidelijk of dit komt doordat de grazers 
nesten plat lopen of doordat ze eieren opvreten, of doordat de kie-
kendieven gewoon niet in een beweidingsgebied willen broeden. 
Ook noordse woelmuizen houden meer van ruigte en rust dan van 
gegraaf en beweiding.

Purper schorpioenmos, in 2012 ontdekt, opnieuw in ons land.

Kees Dekkers Hok, najaar 2012, met hoog grondwater

Kees Bruin bij een uitgerasterde kolk (tegen vee). Onder: Exmoor ponies
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