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Strandvlaktes en duinvalleien  
        Niet geschikt voor kinderwagens
        Hond aangelijnd toegestaan
        Alleen toegankelijk in de periode 1 september - 1 maart
        Laarzen kunnen nodig zijn

Gebied: De Geul en het Pompevlak
Lengte: ca. 6,8 km (tijdsindicatie 85 min.)

Startpunt: parkeerplaats Horsmeertjes, Mokweg, Den Hoorn 
Volg het pad de duinen in en sla direct rechtsaf, de groene route in. Na zo’n 
3 km rechtsaf de gele route volgen. Na ongeveer 500 meter kruist dit pad een 
groene route. Hier ga je rechtsaf en volg je deze groene route tot de Mokweg. 
Ga rechtsaf, terug naar het startpunt.

Leuk om te weten

A   Op de heenweg ligt links van de route 
de Kelderhuispolder. Hier vind je één van de 
grootste meeuwenkolonies van Texel. Er broeden 
zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen.

B   Bij het Pompevlak stonden vroeger pompen om 
drinkwater uit de duinen te halen voor de schepen 
in de Mokbaai. Tijdens WOII liep door het gebied 
een spoorlijn die de Duitsers vanaf Oudeschild naar 
De Koog hadden aangelegd om materiaal voor de 
bunkers te vervoeren.

C   Je passeert natuurgebied De Geul met de 
vogelrijke Geulplas. Tussen de rietkragen van dit 
meertje broeden ’s zomers honden paren lepelaars. 
Herken je dit icoon van Texel? Met z’n mooie witte 
verenkleed, sierlijke poten, fraaie kuif en lepelvormige 
snavel? 

Strandvlaktes en duinvalleien  Lengte: 6,4 km

Leuk om te doen
•  Wil je meer leren over de vogels in dit gebied? 

Van april t/m augustus zijn er vogelwachters 
aanwezig bij De Geul. Ze beantwoorden je vragen 
graag en kunnen veel over het gebied vertellen. 

•  De Texelse bunkers hebben een rijke 
geschiedenis. Ook na WOII werden ze voor 
meerdere doeleinden ingezet. Kijk en luister naar 
de verhalen in de bunkertentoonstelling van 
Nationaal Park Duinen van Texel.   

Wil je meer weten of tickets boeken? Kijk dan op www.texel.net en 
vul rechtsboven het trefwoord waarnaar je wilt zoeken in.
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