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De Mokbaai

Wie met de veerboot Texel nadert, ziet in het westen de zandvlakte 
van de Hors met erachter een duinenrij. De veerboort vaart pal 
langs de oostelijke punt van die duinenrij, genaamd het Puntje, 
een kaap met een stenen glooiing tegen de stroming. Voorbij het 
Puntje ligt de kazerne van de mariniers en dan begint een inham, 
de Mokbaai. Bij eb een kale wadvlakte vol vogels, bij vloed een 
binnenzee waar grote sterns naar visjes duiken. De Mokbaai ont-
stond spontaan in de 18e eeuw maar daarna blies de mens een 
flink deuntje mee. In de smalle duinenrij ten noorden van de 
baai, restant van een vloedhaak, is in 1961/1962 de veerhaven van 
het Horntje aangelegd.

Eeuwenlang , tot rond 1740, vormden de duinen aan de noordkant 
van de Mokbaai de zuidelijke begrenzing van Texel. Toen verheelde 
een grote zandplaat, de Hors, met de Texelse kust. Omdat de Hors 
ver zuidelijk doorliep, ontstond er een natuurlijke baai die naar het 
oosten toe open lag. In deze baai, die beschutting bood tegen de 
wind en ’s winters vrij van ijs bleek, stond bij eb nog 4 tot 5 meter 
water. Ze werd dan ook snel in gebruik genomen als winterligplaats 
voor zowel grote als kleine koopvaarders. Rond 1750 werd deze lig-
plaats ‘Rede de Mock’ genoemd en vanaf 1762 was er een haven-
meester die liggeld inde. Erg lang heeft dit niet geduurd, omdat de 
Hors voortdurend veranderde en de kom al vrij snel ondieper werd 
door al het zand dat door wind en zee werd afgezet.

De oorspronkelijke baai was minstens drie keer zo groot als de huidige en strek-
te zich veel verder naar het zuiden en westen uit, tot in de huidige gebieden de 
Hors en de Geul. Zie de kaart uit 1805 op pag. 25. In de 19e eeuw was er in de 
Mokbaai nog een ligplaats voor vissersschuiten van Hoornders. Deze werd 
bedreigd door overstuiving vanaf de Hors en in 1832 namen Hoornders het 
initiatief om aan de zuidkant van de baai een stuifdijk aan te leggen. Deze stuif-
dijk (1846) ligt er nu nog, de weg naar de kazerne loopt erover. De baai verzand-
de en er trad opslibbing op. De ligplaats voor de vissers ging verloren. De kaart is 
van rond 1850.

Waterwinning en graafwerk
Het begroeide westelijke deel van de Mokbaai tegenover het Vogel-
wachtershuisje heet de Korhoek of Karhoek. Die naam is vermoede-
lijk afgeleid van de karren waarmee drinkwater, dat verderop in een 
zoetwaterput in het Pompevlak werd opgepompt, werd vervoerd. 
Vanaf die karren werden de vaten met drinkwater overgeladen op 
roeiboten, die ze naar de schepen op de rede brachten.

jaren 70 vooral begroeid met zilte rus en melkkruid. Op plekken 
waar zoet water uit de duinen omhoog kwam (kwel) groeide hier de 
zeldzame rode bies in grote aantallen. De Mokbaai was lange tijd 
een van de rijkste groeiplaatsen van deze soort in Nederland. Anno 
2012 staat ze nog op een doodenkel plekje. De rode bies is een noor-
delijke soort, die in Nederland haar zuidgrens bereikt en er mogelijk 
door het gemiddeld warmere klimaat verdwijnt. De soort is heel 
specifiek voor buitendijks terrein waar zoet water door ondergrond-
se kwel toestroomt. Het is een plant van een contactmilieu; rode 
bies ontbreekt zowel in pure, zilte kwelders als in echt zoet terrein. 
In de tijd dat rode bies hier massaal voorkwam werden grote delen 
van de kwelder gemaaid, aanvankelijk door boeren voor bollendek, 
later door Staatsbosbeheer voor strooisel dat op de wandelpaden in 
de duinen gebruikt werd om deze stuifvrij te houden.
Toen het duingebied ten zuiden van de baai steeds verder uitgroeide 
en de zoetwaterbel in dit duin steeg, nam de kwel van zoet water 
vanuit de duinen naar de kwelder geleidelijk verder toe. Het gevolg 
was dat de begroeiing veranderde; eerst namen zeerus en zilt tor-
kruid fors toe, later verschenen echte zoetwaterplanten als padden-
rus en watermunt, terwijl rode bies sterk afnam. Tegelijkertijd ver-
scheen steeds meer riet in de vegetatie. Inmiddels is plaatselijk 
sprake van meer dan manshoge rietvegetaties.

Vogels
Het laagste deel van de kwelder is kortgrazig, met veel zeekraal. Hier 
verblijven bij laag water veel steltlopers, zoals rosse grutto, zilver- 
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Het smalste deel van de duinen benoorden de Mokbaai was aan het 
begin van de 18e eeuw zo sterk aangetast door de zee, dat het duin 
omgevormd werd tot een dijk, het Molwerk. De naam ‘Molwerk’ is 
afgeleid van molbord, een werktuig dat werd gebruikt bij de aanleg 
van dijken: een schop voortgetrokken door een paard. Door opho-
ging, het aanbrengen van een basaltglooiing en het inzaaien van 
gras heeft het Molwerk later het aanzien van een echte dijk gekre-
gen. De dijk verbindt de duinen van het Horntje, ook wel de Hoekie-
snollen genoemd, met de rest van het Texelse duingebied.
Voor de aanleg van de veerhaven was het Horntje, zoals de naam ook 
zegt, eeuwenlang een afgelegen ‘hoek’ van Texel, waar een paar 
vissers woonden. In de 18e eeuw bouwde hier juist vanwege het 
isolement een lazaret, waar zieke of van ziekte verdachte schepelin-
gen in quarantaine konden worden gehouden. In de oosthoek van 
de Hoekiesnollen lag tot begin jaren 60 een droge vallei, het Wier-
vlakkie, vermoedelijk zo genoemd omdat er in vroeger tijden ‘wier’, 
oftewel het groot zeegras dat in de Waddenzee gemaaid werd, te 
drogen werd gelegd. Het Wiervlakkie en omringende hoge duinen 
verdwenen bij de aanleg van de veerhaven in 1961.

Droge duinen, natte kwelder
De duinen rond de Mokbaai zijn droog en vooral met grassen als 
helm en schapengras begroeid, plaatselijk verlevendigd door het in 
de nazomer bloeiende schermhavikskruid en zandblauwtje. Op 
noordhellingen komt het eikvarentje talrijk voor. In de berm van de 
Mokweg, aan de zuidkant van de baai, blijken in een vochtig voorjaar 
allerlei kleine klavertjes te groeien: de algemene witte klaver, kleine 
en liggende klaver (beide geel), maar ook zeldzaamheden als draad-
klaver, gestreepte klaver en vogelpootklaver. Wie vervolgens van het 
duin afdaalt naar het paadje langs de kwelder, kan daar met een beet-
je geluk ook nog aardbeiklaver vinden.
De kwelder in de westpunt van de baai, de Korhoek, was tot in de 

bijzonder

**
”  Zeer afwisselend landschap; vogel-eldorado

●

Veerhaven* **
Paal 4

’T HORNTJE

Slag over de Aalloop

‘t Wiervlakkie

De Kuil

De Petten

Oostelijke Horspolder

Horsvallei

Vliegbol

Stuifdijk

Moksloot
Karhoek

Mokweg

De Mok

Paadje van Drijver

Licht van Troost
Molwerk

Schilbolsnol
Hoekiesnollen

Joost Dourleinkazerne

‘t Puntje
‘t Eiland

Kogelvanger

NIOZ

en goudplevier, bonte strandloper en kluut. De duinen aan de zuid-
kant van de baai geven ruim zicht op de vogels. Wind en zon in de 
rug, vogels in de laagten. Vogelaars speuren hier met hun telescoop 
naar zeldzame steltlopers als krombekstrandloper en kleine strand-
loper. De volhouders ‘scoren’ soms dwaalgasten als breedbek-
strandloper, Bonapartes strandloper, Amerikaanse goudplevier of 
zwarte ibis. De beste tijden voor het zien van al die vogels zijn de 
voorjaarstrek in mei en de najaarstrek in september en oktober.

Vloedpaal in de Mokbaai 
met een zeldzaamheid. 
Dit is een van de drie 
vindplaatsen in ons land 
van het korstmos Rama-
lina subfarinacea. De 
naam verwijst naar het 
‘bepoederde’ uiterlijk.

ca. 1850
De Mokbaai (met veerhaven) vanuit het noordoosten, met op de achtergrond de Hors en de Razende Bol.
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