
 

Datum: Vrijdag 8 november 2019 

Excursie: “Vogeleiland Texel” 

Gids: Pim 

Rond 8.45 ging de dagexcursie naar het “Vogeleiland”  Texel van start op het treinstation van Den 

Helder. Vera en Jeroen waren al helemaal startklaar om de veerboot naar Texel te nemen. Bij de 

veerhaven aangekomen gingen er geruchten dat er een boot stuk was, in de verte zagen we ook een 

veerboot dwars liggen op de vaargeul van het Marsdiep, maar gelukkig kon de boot even later op 

eigen kracht verder varen. 

Vanaf de boot en zelfs al bij het wachten op de boot konden de eerste vogelsoorten genoteerd 

worden waaronder Wulp, Steenloper en Rotgans. De gids meende een Kleine alk te zien, maar dit 

bleek de iets algemenere en tevens grotere Alk te zijn. Ook een leuke soort die je meestal alleen ver 

op de Noordzee ziet. 

Op Texel was de eerste stop bij een natuurgebied vlak voor Oudeschild waar de gids ook niet eerder 

gestopt was. Het was de Prins Hendrik Zanddijk. In de verte met de zon pal tegen zagen we de eerste 

Eidereenden, een echte Waddensoort! Ook zagen we een ongebruikelijke vogel, namelijk een 

Europese flamingo.  

De volgende stop was bij het natuurgebied “Dijkmanshuizen”.  Hier zagen we een Grote 

mantelmeeuw, de grootste meeuwensoort op aarde en een groep Stormmeeuwen. Ook lieten 

Wintertalingen, Bergeenden en Smienten zich fraai zien. Een hele grote vogel, een vliegtuig van de 

Koninklijke luchtmacht, veroorzaakte paniek onder de watervogels. 

 

 



 

De volgende stop was bij het Ottersaat waar we de eerste Slobeenden zagen. Ook zaten er veel 

Watersnippen verborgen in de vegetatie, soms vlogen enkele exemplaren op. Deze fraaie vogel stond 

vroeger op het bankbiljet van honderd gulden. 

 

Watersnip – Ottersaat – Texel. 

 



 

 

De volgende stop was bij de opvallende “IJzeren Kaap” langs de Waddenzee. Met enige moeite lukte 

het om enkele Geoorde futen in winterkleed in beeld te krijgen. Ook kwam een (gewone) Zeehond 

enkele malen met zijn kop boven water. 

 



“De kaap is in 1854 ontworpen door Quirijn Harder, een bouwkundige werkende bij de Dienst 

Loodswezen die geldt als een van de belangrijkste bouwkundigen op het gebied van de 

kustbeveiliging. 

Met de verzwaring en ophoging van de Waddendijk aan de oostzijde van Texel is de constructie van 

de kaap aan de dijk aangepast. Aan de onderste etage werden reparaties verricht. Deze etage zou 

nog slechts voor een derde boven de grond uitsteken en om een visueel onevenwichtige verhouding 

te voorkomen is de hele etage onder het maaiveld gewerkt. Zodoende zijn er nu nog drie etages 

zichtbaar. 

De zeekaap is van algemeen belang wegens architectuur- en maritiem historische waarden als gaaf 

bewaard gebleven en zeldzaam voorbeeld van een vuurloos baken uit het midden van de 19de 

eeuw”. 

Bron: VVV Texel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewone zeehond – IJzeren Kaap – Texel. 

 



 

In De Cocksdorp was het tijd om te lunchen en onze weg te vervolgen naar een veldje nabij de 

vuurtoren op de noordpunt van Texel. Op het veld liepen legio Koperwieken en een enkele 

Waterpieper, onderweg hadden we al groepen Kramsvogels gezien en een groep van ruim 

achthonderd Toendrarietganzen. 

 

Koperwiek – Renvogelveldje – Texel. 



 

Konijn – Renvogelveldje – Texel. 

 

Vuurtoren – Texel. 



 

Nabij de vuurtoren keken we uit op een zandplaat in de Waddenzee tussen Texel en Vlieland, hierop 

lagen tientallen Zeehonden te rusten! 

We reden vervolgens door naar de Oorsprongweg om een uitkijkpunt te bezoeken. Naast de auto 

zagen we nog een late, mogelijk overwinterende Roodborsttapuit man. 



 

Zeehond spec. – Waddenzee – Texel. 

 

 

Noordelijke deel Slufter – Texel. 

Het was een prachtig uitzicht met vele kleurentinten, het was tevens erg vogelrijk. We zagen een 

viertal Brilduikers, Bonte strandlopers, Wulpen, Kanoeten en Zilverplevieren. 



 

Slechtvalk – Slufter – Texel. 

Erg leuk was een adulte Slechtvalk die ter plaatse was en gepest werd door Zwarte kraaien. Ook 

zagen we een Havik en adulte man Blauwe kiekendief! 

 

 

 

Schaap – Texel. 



 

Buizerd – Texel. 

We gingen naar de laatste stop van vandaag waar we tevens een wandeling maakten. Onze doelsoort 

was de Strandleeuwerik. We zagen enkele exemplaren onder goede lichtomstandigheden 

overvliegen en zagen er ook een aantal ter plaatse. Deze laatst genoemden waren echter weer snel 

in de vegetatie verdwenen. 

Het was ook rijk aan andere vogelsoorten waaronder een grote groep Kanoeten, een enkele 

Drieteenstrandloper, veertig Bontbekplevieren, Eidereenden en een jonge Slechtvalk. Ook was er een 

vrouw(type) Blauwe kiekendief aan het jagen. 



 

 

 

Eider en Kanoeten – Slufter – Texel. 



 

Jonge slechtvalk – Slufter – Texel. 

We hadden het trouwens getroffen met het weer, grotendeels zonnig en in de verte fraaie 

wolkenformaties. Wel was het soms wat aan de koude kant. Na de wandeling in de Slufter verdween 

de zon achter een grote wolk en was het direct een stuk kouder. Tijd om de volgende veerboot naar 

de vaste wal te nemen. 

 

Scholekster – Slufter – Texel. 



 

Kokmeeuw – Marsdiep – Texel. 

We zagen of hoorden vandaag de volgende vogelsoorten: Nijlgans, Grote Canadese gans, Grauwe 

gans, Rotgans, Brandgans, Kolgans, Toendrarietgans, Bergeend, Wilde eend, Tafeleend, Kuifeend, 

Smient, Wintertaling, Pijlstaart, Slobeend, Eider, Brilduiker, Holenduif, Meerkoet, Houtduif, Fuut, 

Geoorde fuut, Europese flamingo, Scholekster, Kluut, Kievit, Goudplevier, Zilverplevier, 

Bontbekplevier, Wulp, Rosse grutto, Steenloper, Kanoet, Drieteenstrandloper, Bonte strandloper, 

Watersnip, Tureluur, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Stormmeeuw, Grote mantelmeeuw, Alk, Aalscholver, 

Lepelaar, Blauwe reiger, Havik, Blauwe kiekendief, Buizerd, Torenvalk, Slechtvalk, Ekster, Kauw, 

Zwarte kraai, Veldleeuwerik, Strandleeuwerik, Winterkoning, Spreeuw, Merel, Kramsvogel, 

Koperwiek, Zanglijster, Roodborst, Roodborsttapuit, Huismus, Witte kwikstaart, Graspieper, 

Waterpieper en Vink (68 vogelsoorten). 

 



 

Tekst & Foto’s: P.Julsing. 

 


