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Naar het startpunt bij het Turfveld 
 
Om bij het Turfveld te komen gaan we op de fiets of met de auto vanuit Den Hoorn over de 
Rommelpot richting De Koog. De weg loopt langs de duinen en gaat dan het bos in. Op de fiets volgen 
we het kleine fietspad richting De Koog, met de auto nemen we al 1 km na het begin van het bos de 
afslag naar rechts.  Na ongeveer 3 km door het bos is er weer een splitsing. We volgen we Rozendijk 
en de aanwijzingen richting Fonteinsnol. De Fonteinsnol – met uitkijktoren- ligt bij de eerstvolgende 
kruising. Rechts ligt hotel-restaurant Bosq maar wij gaan we linksaf, richting zee, over de Westerslag.  
Na ongeveer 2 km komen we bij het Turfveld (parkeerplaats).  Hier vlakbij begint de wandeling. 
 
Uitkijkpunt 
Bij het Turfveld is een mooi uitkijkpunt. Je komt er door aan de linkerkant van de kiosk het wandelpad  
te volgen, omhoog.  
 
Naar de Bleekersvallei 
Vanaf het uitkijkpunt dalen we aan de andere kant af en komen zo weer op de Westerslag.  Een klein 
stukje langs de bosrand, aan de overkant van de Westerslag zie je een paaltje met een blauwe kop. 
Hier begint de wandeling.  Volg de blauwe paaltjes en je komt vanzelf bij de Bleekersvallei, waar de 
wandeling verder doorheen gaat. 
 
De Bleekersvallei 
De Bleekersvallei ligt tussen de Westerduinen en het Duinpark van Ecomare, in het kalkarme 
duingebied tussen Den Hoorn en De Koog. Het landschap heeft al een aantal eeuwen een min of 
meer constante vorm. Er zijn veel paraboolduinen en de valleien zijn door de wind uitgeblazen. Op de 
meeste plaatsen zijn de duinen hier ouder dan 200 jaar en ontkalkt.  
 
Er groeit dan ook veel heide. Alledrie de Nederlandse heidesoorten zijn hier te zien: struikheide, 
dopheide en kraaiheide. Achter de zeereep komen veel vlierstruiken en duindoorns voor. De 
plantengroei is zeer gevarieerd. Er komen veel soorten insecten voor en de Texelse duinen zijn rijk 
aan zeldzame paddenstoelen, waaronder veel soorten kleurige wasplaatjes. Door de afname van het 
aantal konijnen in de afgelopen decennia is de vegetatie ruiger geworden en zijn er minder holen. Dat 
is met name vervelend voor bergeenden, holenduiven en tapuiten, die broeden in verlaten 
konijnenholen. 
 
De naam “Bleekersvallei” komt van de “bleekers” die het water om stoffen te wassen uit deze vallei 
haalden. Door de aanleg van de Moksloot (1880) voor ontwatering en door de bebossing van het 
duingebied (sinds 1895) is de grondwaterstand drastisch gedaald. 
 
Door de route langs de blauwe paaltjes te volgen lopen we door het grootste deel van de 
Bleekersvallei. 
 
Terug naar Den Hoorn 
Teruggekomen bij het Turfveld nemen we, zowel met de fiets als met de auto, een andere weg terug 
naar Den Hoorn.  We volgen de weg die vanaf het Turfveld verder in zuidelijke richting loopt (we 
houden de kiosk dus aan de rechterkant) en komen na ongeveer drie kilometer aan bij de Jan 
Ayseslag. Hier gaan we linksaf en komen zo weer bij het punt waar we eerder het bos in gingen. 
Vervolgens met de duinen aan de rechterkant over de Rommelpot weer naar Den Hoorn terug. 


