
 

Datum: Woensdag 16 juni 2021 

Gebied: “Vogeleiland” Texel 

Gids: Pim 

Rond de klok van 9.00 uur ontmoette ik Hida en haar twee dochters, Janine & Melanie, op de 

parkeerplaats bij de Prins Hendrikzanddijk op Texel. De omstandigheden kun je gerust tropisch 

noemen want op de Waddeneilanden wordt het zelden zo warm als vandaag (25-26 graden). 

We liepen een trap op en enkele jaren gelden zou je dan meteen aan de rand van de Waddenzee 

staan, maar nu niet meer. In plaats van dijkverhoging is er op deze plek voor gekozen om 

natuuraanleg en de bescherming van de mens tegen hoog water hand in hand te laten gaan. 

              

“Afgelopen jaren is er tussen de NIOZ-haven en Oudeschild hard gewerkt aan een voor Texel nieuwe 

manier van het verbeteren van de Waddendijk. In opdracht van het Hoogheemraadschap zijn vele 

kubieke meters zand uit de Noordzee opgespoten voor de bestaande waddendijk. Hierdoor is er een 

voor Nederland uniek duinlandschap met open kweldergebied ontstaan”. 

Bron: Vogelinformatiecentrum Texel. 

Hida gaf aan nog nooit eerder een Gele kwikstaart gezien te hebben en op hetzelfde moment werden 

we gestalkt door een Gele kwikstaart die langdurig boven onze hoofden bleef vliegen. Het betrof 

zelfs een hele familie van drie Gele kwikstaarten! 



 

 

Gele kwikstaart – Texel. 

Bij het futuristische uitkijkpunt keken we uit over de Waddenzee. Op een zandplaat lag een groep 

Eidereenden, ook zagen we Bergeenden, Scholeksters en een Wulp. Aan de overkant lag een dode 

Zeehond. Ook zagen we een Graspieper en hoorden we de vrolijke zang van de Veldleeuwerik. 

 

 

 



 

 

We reden via Oudeschild naar het natuurgebied “Ottersaat”. Hier zagen we de eerste elegante 

Kluten, broedende Scholekster en Bergeenden. Ook zagen we een tweetal Steenlopers.  

 

 



 

 

 

 



 

Scholekster – Texel. 

“Scholeksters zijn stevig gebouwde, zwart-witte steltlopers die vaak aan de kust, maar ook algemeen 

in het binnenland worden aangetroffen. De snavel van de scholekster slijt hard maar groeit ook hard. 

Hij kan veranderen van vorm door het voedsel. Zo wordt de snavel puntiger als een scholekster in de 

zomer naar emelten en wormen prikt. Op het wad is zo’n snavel ook handig als je naar wormen prikt, 

maar in de winter eten veel scholeksters schelpdieren als kokkels. En dan wordt de snavel stomper, 

omdat ze hem gebruiken als beitel” 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 



 

 

 

 



Vlakbij de vogelkijkhut Dijkmanshuizen waanden we ons in een natuurdocumentaire toen een man 

Torenvalk zijn vers gevangen muis aan het oppeuzelen was. Voor de kijkhut waren enkele Bruine 

kiekendieven aan het jagen. Bij de plas zat een grote groep Grutto’s en een enkele Rosse grutto. Ook 

zagen we een Kleine plevier. Groenlingen, Putters en een enkele Kneu vlogen roepend over. 

 

 

Torenvalk – Texel. 

 



We kwamen langs een broedkolonie Kokmeeuwen met vele tientallen jongen. Bij een volgende stop 

zagen we een Bontbekplevier en ook de vrij zeldzame Noordse stern!  

 

Noordse stern – Texel. 

 

 

 

Bij een oeverzwaluwenkolonie in de vorm van een kunstmatige broedwand was een Lepelaar dichtbij 

aan het poetsen en later foerageren. 

 

Oeverzwaluw – Texel. 



 

Lepelaar & Kluut – Texel. 

 



 

Lepelaar – Texel. 

“De lepelaar is één van de beschermingssuccessen van Vogelbescherming. Rond 1970 waren er nog 

maar 170 broedpaar in ons land, nu ruim 2.500. De Nederlandse populatie lepelaars is uniek, in 

andere landen in Noord-West Europa broeden ze nauwelijks. Lepelaars bevinden zich van februari tot 

september/oktober in Nederland. Via Franse en Spaanse moerassen trekken ze naar winterkwartieren 

langs de West-Afrikaanse kust (vooral Banc d'Arguin). Lepelaars broeden in moerassige gebieden, 

dichte rietkragen of moeilijk bereikbare bomen en struiken, maar ook op kwelders”. 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 

Vervolgens stopten we bij een broedkolonie Grote sterns waar het een lawaai van jewelste was. De 

vogels vlogen af en aan naar de Waddenzee om een visje te scoren. 



 

Grote stern – Texel. 

“De grote stern is een kustvogel, die koloniegewijs broedt op kwelders, groene stranden en schaars 

begroeide eilanden. In Nederland is het een typische soort van de Wadden en de Delta. Het voedsel 

bestaat uit tot 15 centimeter grote vissen als zandspiering, smelt, sprot en jonge haring. Het zijn 

trekvogels, die overwinteren voor de West-Afrikaanse kust, tot aan Zuid-Afrika toe. Tijdens 

broedseizoen een geheel zwarte kap met kuif”. 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 



 

 

Grote stern – Texel. 

Verderop gedroegen we ons als ware toeristen met een fraaie molen op de achtergrond. Ook zagen 

we wederom een Lepelaar. 



 

 

 



Bij het jonge natuurgebied maakten we een wandeling. Hier werd meteen duidelijk dat het de tijd is 

van nieuw leven. We zagen Bergeenden met pullen, Kluten met pullen en zelfs een Eidereend met 

pullen! 

 

Kluut – Texel. 



 

Kluut – Texel. 

 



 

Scholekster – Texel. 

 

Eider – Texel. 

“De eider is een forse eend die alleen langs kusten leeft. In Nederland is de eider vooral waar te 

nemen in het Waddengebied. Nederland ligt aan de zuidgrens van het broedareaal. De meeste 

eidereenden broeden in arctische streken” 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 

Op het verste punt van de wandeling keken we uit over de Schorren. Op grote afstand zagen we 

kenmerkende “wadvogels”  als Zilverplevier & Kanoet. 

 



 

De tijd was razendsnel gegaan want het was alweer tijd voor onze laatste stop op steenworp afstand 

van De Cocksdorp. 

Bij een fraai vormgegeven kijkscherm zagen we een Rotgans, weer zo’n typische waddenvogel, maar 

dan met name in de wintermaanden.  Ook was een man Bruine kiekendief aan het jagen. 

“De rotgans dankt zijn naam aan het geluid dat de vogels maken; met de vogels zelf is niets mis. 

Rotganzen broeden op de Siberische toendra's. Niet in Nederland. In de winter komen rotganzen 

massaal onze kant uit, om in het Waddengebied en de Zeeuwse Delta te overwinteren. Een ander deel 

van de rotganzen trekt door naar Zuid-Engeland. Nederland is voor de rotgans een zeer belangrijk 

land. Het merendeel van de wereldpopulatie overwintert hier of tankt bij, om vervolgens de oversteek 

naar Engeland te maken” 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 

 



 

Bruine kiekendief – Texel. 

 

Bruine kiekendief – Texel. 



 

 

Foto’s & Tekst: Pim Julsing. 


