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Ontdek en beleef!

Kom genieten in Nationaal Park Duinen van Texel. Ervaar de donkerte, hoor de 

vogels zingen, ga door de knieën voor prachtige orchideeën, ontdek wat er achter 

de volgende duintop te beleven is, pak de fiets, ga wandelen of beklim een van de 

uitkijktorens. Maak vooral mooie herinneringen. Texel is er de plek voor!
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Dit unieke stukje Nederland willen we graag met je delen. Er zijn volop mogelijkheden om de
adembenemende natuur op jouw manier te beleven. Ga bijvoorbeeld op excursie met een gids, die
je al klimmend over duinen en struinend door de kwelder de schoonheid van De Slufter laat ontdekken.
Laat je overweldigen door de heldere sterrenhemel op een van de zeldzame echt donkere plekjes van Nederland. 
Begeef je in de bossen en laat je fantasie de vrije loop als je wandelend over het Sommeltjespad te maken krijgt
met oude Texelse legenden.

Je laten overweldigen door de diversiteit zorgt voor rust en ontspanning. Het daagt jong en oud uit om op avontuur te 
gaan en nieuwsgierig te zijn. Bijvoorbeeld naar bijzondere vogelsoorten, zoals de lepelaar en de wulp, die je rustig kunt 
bekijken vanuit de diverse vogelkijkpunten. Probeer eens te focussen op kleine details door de lens van je camera of 
geniet juist van het weidse uitzicht dat je hebt vanaf de duinen.

Het delen van natuurbeleving zorgt ook voor versterking van het draagvlak om de natuur te beschermen en te 
behouden. Opruimacties zijn mooie voorbeelden van de saamhorigheid en behoefte om de natuur te helpen in het 
Nationaal Park. Samen zorgen we ervoor dat niet alleen wij, maar ook toekomstige generaties ervan kunnen genieten.

Masja Gielstra
Coördinator Nationaal Park Duinen van Texel

Nergens in Nederland is zoveel variatie in landschappen per vierkante meter als op Texel.
Kleurige heidevelden, bijzondere kwelders, natte duinvalleien, droge duinen, loof- en
dennenbos, uitgestrekte stranden. Je vindt het allemaal in Nationaal Park Duinen van Texel.

Het Nationaal Park Duinen van Texel kan je eigenlijk niet in woorden omschrijven. Dat moet je voelen, ruiken, horen, 
beleven, ervaren. Dus trek eropuit!

ZONERING
Het Nationaal Park Duinen van Texel is verdeeld in zones.

Die hebben betrekking op het gebruik en dat is weer

afhankelijk van de natuurwaarden en kwetsbaarheid

van het betreffende gebied. Er zijn gebieden waar je

lekker kunt rondstruinen en ook delen waar we de

kwetsbare natuur beter moeten beschermen en

die beperkter (of niet) toegankelijk zijn.

Op het kaartje kun je zien waar je wat mag.

Om ons Nationaal Park voor iedereen aantrekkelijk te houden, zijn er 

wat spelregels die we graag onder je aandacht brengen. Deze regels 

zijn bedoeld om de natuur te beschermen waar dat nodig is en 

bezoekers maximaal te kunnen laten genieten waar dat mogelijk is.

Beleef het Nationaal Park, trek eropuit!

Ken jij onze spelregels?

gebieden om te struinenGroen: 

 gebieden met veel fiets-, wandelOranje:

en ruiterpaden, inclusief atb-pad

gebieden met minder paden en alleenGeel: 

toegankelijk voor aangegeven gebruik 

HOND MEE OP VAKANTIE
Hij mag komen waar jij mag komen. Als jij in een gebied op de 

paden moet blijven, dan geldt dit dus ook voor je hond.

Zie ook pagina 36 voor tips als je hond mee is naar Texel.

BLIJF OP DE PADEN
Zeker in gebieden met kwetsbare natuur is het belangrijk dat 

je op de paden blijft. Er zijn volop wandel-, fiets-/mtb- en 

ruiterpaden dus je hoeft niet bang te zijn dat je onvoldoende 

ziet of kunt doen. Fietsen mag op de daarvoor bestemde 

(fiets)paden en op het bewegwijzerde mtb-pad.

Zie ook pagina 32.

WILDKAMPEREN
Op Texel mag je niet wildkamperen. Ook niet met campers- en 

kampeerbusjes! Er zijn wel diverse campings in het duin- en 

bosgebied waar je terechtkunt op mooie natuurterreinen.

Onze gastheren ontvangen je graag.

ZONERING

WILDKAMPEREN

BLIJF OP DE PADEN

HOND MEE OP VAKANTIE

MASJA GIELSTRA



       Grijze duinen zijn een volgende
       fase. Dankzij een humuslaagje
zijn deze duinen voor een groot deel
begroeid met veel verschillende planten, zoals 
mossen en (grijze) korstmossen, bloeiende vet-
plantjes, parnassia en duinviooltjes, allerlei grassen 
en soms struiken als de duindoorn. Op de zuidhel-
lingen kan de temperatuur woestijnachtig hoog 
oplopen! Deze duinen zijn meestal kurkdroog, waar-
door de planten een grijze tint krijgen. Ook het 
zand kleurt grijs door de humus die erin zit. 
Het grootste deel van de duinen van Texel bestaat 
uit grijs duin. Dit is onder meer goed te zien bij het 
Loodsmansduin nabij Den Hoorn, in de Eierlandse 
Duinen en in het gebied de Seeting tussen De Koog 
en Ecomare. Het gelijknamige duin is met zijn 24,8 
meter het hoogste punt van Texel.

Nederland heeft de meeste grijze duinen van 
Europa. Dit soortenrijke gebied is kwetsbaar en 
wordt daarom goed beschermd. Want dichtgroeien 
ligt op de loer. Stikstofneerslag werkt als kunst-
mest en zorgt ervoor dat de grijze duinen steeds 
groener worden en minder verschillende duinplan-
ten en -dieren herbergen.

       Uiteindelijk ontstaan dan de klassieke 'blonde'
       Nederlandse duinen, ook wel witte duinen 
genoemd. De mens maakt al eeuwen slim gebruik 
van dit principe door helmgras aan te planten of 
stuifschermen te plaatsen. Op die manier is bijvoor-
beeld de Zanddijk aangelegd, het hoge duin dat de 
grens vormt tussen De Slufter en de
polder erachter.

2.

3.Wist je dat op Texel 
vier soorten duinen 
voorkomen?
Weet je wat grijze 
duinen zijn?
En dat je op Texel 
de geboorte van 
een duin live kunt 
meemaken?

DE
DUINEN
VAN
TEXEL

4       De allerkleinste, beginnende duintjes heten embryonale
      duinen. Een aanspoelsel of een dapper pioniersplantje 
zorgt op het strand voor een klein beetje luwte, waardoor 
het door de wind verspreide zand blijft liggen en een piep-
klein heuveltje vormt. Biestarwegras is zo'n plantje dat zand 
vasthoudt. In de loop der tijd komt er steeds meer zand bij. 

1.
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       Duinstruweel kan daarna een tussenstap zijn
       bij de vorming van duinbos. Het bosgebied
De Dennen is daar overigens geen goed voorbeeld 
van; dat is aan het begin van de twintigste eeuw 
aangelegd door de mens om de 'waardeloze' duin-
grond te kunnen gebruiken voor houtproductie. 
Geleidelijk aan wordt het wel steeds meer een echt 
duinbos met struiken en loofbomen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PARNASSIA

Wil je 
de geboorte van 

een duin live meemaken? 
Ga dan naar De Hors, de 

dynamische zandvlakte bij de 
zuidpunt van het eiland. Het is een 

van de weinige kustgebieden in 
Nederland waar de natuur 

vrij spel heeft.
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goede verrekijker hebben. 
Daarnaast hebben we ook vaak een 
telescoop en geluidsrecorder mee 
en een goede fotocamera.' Ze vol-
gen de waarnemingen van bijzon-
dere soorten op de voet. Tim: 'In 
januari ben ik nog met mijn vader 
naar Limmen gereden, omdat daar 
een Oosterse tortel was gezien.' 
Koen was er met het openbaar 
vervoer naartoe gereisd. Wat voge-
len zo leuk maakt, vinden de jon-
gens makkelijk uit te leggen. 'Je 
weet van tevoren niet wat je gaat 
zien. Dat maakt het spannend en 
uitdagend. Ook is het leuk om te 
ervaren hoe je vogels steeds beter 
herkent', aldus Tim. 'Het is interes-
sant om de verbanden te zien tus-
sen de weersomstandigheden en de 
soorten die je waarneemt', vult 
Koen aan. Zelfs als ze alleen maar 
bekende soorten zien, maakt dat 
het niet saai. 'Zeker niet. Die blijven 
leuk.' Met andere Texelse jongens 
hebben ze een Self Find Competi-
tion opgezet, waarbij punten wor-
den toegekend aan de zelf ontdek-
te soorten. Koen gaat aan kop. 'We 
zijn allemaal heel fanatiek, maar 
delen wel alles met elkaar. Een bij-
zondere waarneming houd je niet 
voor jezelf.'

Favorieten
Koen en Tim maakten de afgelopen 
jaren deel uit van het jongste team 
dat meedeed aan de Texel Big Day, 
een 24-uurs race voor het goede 
doel waarin zoveel mogelijk soorten 

Even voor de beeldvorming: wie bij 
vogelaar nog denkt aan oud en 
grijs met geitenwollen sokken, 
loopt flink achter. Vogels kijken, 
oftewel vogelen, is populair onder 
alle leeftijden. Naast de stereotiepe 
vogelaars hebben ook jongeren en 
jongvolwassenen het vogels kijken 
als nieuwe passie ontdekt. En trekt 
het steeds meer vrouwen aan.

Tim en Koen, beiden in 6 VWO, wo-
nen op Texel en zijn al van jongs af 
aan geïntrigeerd door alles wat 
vliegt. Tim: 'Als klein jochie keek ik 
al welke vogels in de bosjes zaten. 
Die zocht ik op in simpele vogel-
boekjes.' Koens enthousiasme werd 
aangewakkerd door zijn vader, 
eveneens vogelaar. Regelmatig 
trekken ze er samen op uit, met de 
vader van Koen of met andere jon-
geren. 'We gaan meestal op de 
fiets. In de zomer als het vroeg 
licht wordt, zijn we al om half zes 
onderweg. Soms is het saai omdat 
we weinig soorten zien, maar 
meestal is het heel leuk. Dan zijn 
we zo de hele dag op pad.' Tieners 
die vrijwillig zo vroeg opstaan? 
Koen lacht: 'Als ik naar school 
moet, gaat dat niet zo soepel hoor, 
maar dit wil ik zelf.'

Fanatiek
Vogels kijken is voor zowel Tim als 
Koen de ultieme hobby. Ze hebben 
er veel voor over en investeren hun 
gespaarde en verdiende geld in ap-
paratuur. Tim: 'Je moet sowieso een 

7

www.vogelinformatiecentrum.nl       @natuurdigitaal

Het najaar is hun favoriete seizoen, want dan vind je volgens Texelaars Tim Schipper en Koen Stork de 
leukste soorten. De bijzondere dwaalgasten die hoog op hun verlanglijst staan. Zo vaak mogelijk trekken 
zij er nog voor zonsopgang op uit om bij het eerste licht vogels te kijken. Soms wel zeven keer per week.
Ondanks hun jonge leeftijd hebben zij al een indrukwekkende levenslijst met respectievelijk 347 (Tim) en 
366 (Koen) soorten. Een nadere kennismaking met twee bevlogen vogelaars.

‘WE GAAN VOOR DE BIJZONDERE DWAALGASTEN’
Vogels kijken grote passie Tim (17) en Koen (16)

gevonden moeten worden, georga-
niseerd door Vogelinformatiecen-
trum Texel en Nationaal Park 
Duinen van Texel. Ze werden twee 
keer tweede. 'Helaas valt de Texel 
Big Day dit jaar tijdens onze 
examens, dus we kunnen niet mee-
doen. Dat is ontzettend balen.' Na 
hun eindexamen gaat Tim biologie 
studeren in Groningen. 'Daar is de 
studie heel erg gericht op vogels en 
ik wil daarna graag als ornitholoog 
werken.' Koen, die pas 16 is na zijn 
VWO, neemt een tussenjaar voordat 
ook hij biologie gaat studeren. 'Ik 
ga eerst reizen en wil naar Thailand 
om de lepelbekstrandloper te zien. 
Die heeft een bijna mythische sta-
tus en behoort tot mijn favorieten. 
Wereldwijd zijn er nog maar zo'n 
driehonderd.' Koen en Tim blijven 
fanatiek vogelen en hun kennis 
uitbreiden: 'Want het leuke is dat 
niemand ter wereld alles van 
vogels weet.'Wil je zelf ook eens oefenen met vogels kijken op Texel, boek 

dan een vogelexcursie bij het Vogelinformatiecentrum. 
Wekelijks worden meerdere excursies georganiseerd, speciaal 
voor mensen die het leuk vinden om eens kennis te maken 
met de hobby vogels kijken. Voor meer informatie en reser-
veringen kun je terecht op www.vogelexcursiestexel.nl

GA MEE OP VOGELEXCURSIE!

‘Koop een verrekijker en kijk goed 
wat er om je heen te zien is! Met een 
goede verrekijker zie je zeker meer. 
Bestudeer de vogel met aandacht 
voor de details. Zo raak je vanzelf 
meer en meer geïnteresseerd.'
In Vogelinformatiecentrum Texel 
(ViC) in De Cocksdorp vind je het 
grootste assortiment aan verrekij-
kers en telescopen. In de vogelrijke 
tuin van het ViC of tijdens een vo-
gelexcursie kun je zelf testen welk 
type verrekijker het beste bij je past. 

Tip van Tim en Koen
GROTE KRUISBEK

KEMPHAAN

MORINELPLEVIER



ZEEHONDEN IN DE
WADDEN- EN NOORDZEE

altijd jonge mannetjes die zich te 
ver van hun leefgebied wagen en 
dan in de Noordzee belanden.
Soms komen ze in de opvang 
terecht.

Van dichtbij te zien
Bij Ecomare zwemmen gewone en 
grijze zeehonden en ringelrobben in 
de buitenbassins. Ze zijn er van 
heel dichtbij te bekijken en te ver-
gelijken. In de opvang worden van 
juni tot december meestal alleen 
jonge gewone zeehonden verzorgd. 
Tussen december en april zijn het 
voornamelijk jonge grijze zeehon-
den. De opvangzeehonden worden 
na herstel weer vrijgelaten in zee.

Asociale dieren
Zeehonden liggen meestal in groe-
pen op de zandplaten. Toch zijn het 
geen sociale dieren. De samenstel-
ling van de groepen wisselt en de 
dieren vormen geen vriendschap-
pen. Ook de familieband duurt maar 
kort: een moederzeehond zoogt 
haar jong drie tot vier weken en 
daarna laat ze het aan zijn lot over. 
De vader is al helemaal niet in 
beeld.

Soortverschillen
Gewone zeehonden zijn kleiner dan 
grijze, hebben een rondere kop en 
krijgen hun pup in de zomer. Pas-
geboren gewone zeehonden zwem-

men meteen met hun moeder mee.
Grijze zeehonden zijn te herkennen 
aan hun vooruitstekende snuit. De 
jongen van de grijze zeehond wor-
den in de winter geboren. Grijze 
zeehondenpups komen met een 
dikke, pluizige vacht ter wereld.
De eerste weken blijven ze op het 
droge. Daarna valt de geboorte-
vacht uit en gaan ze te water.

Dwaalgasten
Soms verdwaalt er een andere 
soort zeehond in de Noordzee. Dan 
wordt er bijvoorbeeld een klapmuts 
of een ringelrob gezien. Deze zoge-
naamde dwaalgasten horen thuis in 
de Noordelijke IJszee. Het zijn bijna 

9

In onze zee leven twee soorten zeehonden: gewone en grijze. 
Beide soorten komen zowel in de Waddenzee als in de Noordzee 
voor. Zeehonden zijn niet bepaald honkvast: een zeehond die de 
ene dag op een zandbank in de Waddenzee ligt te zonnen, kan 
de volgende dag onderweg zijn naar Engeland.

Oog in oog met een zeehond?
Breng eens een bezoek aan Ecomare! Je kunt er niet alleen de zee-

honden bekijken maar ook bruinvissen en nog veel meer dieren die
          leven in de zee. Ecomare is dagelijks geopend van 9.30 tot

                                  17.00 uur. Meer informatie vind je op ecomare.nl

.......................
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onder meer door het opkomende 
toerisme: recreatie en genieten van 
de natuur. Het bosbeleid is daarop 
aangepast en er wordt gestreefd 
naar een zo natuurlijk mogelijk bos 
dat zichzelf in stand houdt. Dood 
hout is in die kringloop een onmis-
bare schakel. Ook is er nu veel aan-
dacht voor het belang van water in 
het gebied. Hoewel de inheemse 
loofbomen en struiken sterk zijn 
toegenomen, noemen de Texelaars 
het bos nog steeds De Dennen.

Zowel Texelaars als toeristen ge-
nieten er volop van de mooie 
wandel- en fietspaden. Kinderen 
kunnen zich uitleven in de luw 
gelegen bosspeelplaats en op de 
speelweide. Heel populair bij de 
kleintjes is het Sommeltjespad, een 
natuurpad waar ze zelf de weg 
kunnen vinden dankzij de sommel-
tjes, de kleine wezentjes uit de 
Texelse volksverhalen. Op de 
Fonteinsnol, een hoog duin, staat 
een uitkijktoren die uitzicht biedt 
over het bos, de zee en een groot 
deel van het eiland. Hier is ook een 
bosspeelplaats, waar kinderen 
hutten mogen bouwen van takken.

Woeste grond
Het lijkt alsof het nooit anders is 
geweest, maar het bos is pas aan-
gelegd rond 1900, om het onvrucht-
bare duingebied productief te ma-
ken met houtwinning. De Texelse 
bevolking lachte de initiatiefnemers 
uit: op die 'woeste gronden' wilde 
toch niks groeien en zeker geen 
dennenbomen. Maar de planters 
hielden vol. Zo stopten ze natte 
turven in de plantgaten van de 
jonge dennen om te zorgen dat de 
wortels niet zouden uitdrogen in de 

droge duingedeelten. De naam 
Turfveld bij de boskiosk herinnert 
hier nog aan. 
Ook achter de naam Fonteinsnol zit 
een verhaal. Op een helling van dit 
hoge duin lag een bron waaruit het 
duinwater opwelde. Nol is een oud 
woord voor duin. De natuurwaarden 
van het gebied vond men toen nog 
minder belangrijk en weinig mensen 
maakten zich er druk om dat de 
bron en de beek die daar ont-
sprong, door de ontginningen 
droogvielen.

Zeldzame paddenstoelen
Er is door het bos ook nieuwe na-
tuur bijgekomen. Zo vestigden zich 
hier voor het eiland nieuwe vogel-
soorten als de grote bonte specht 
en zeldzame paddenstoelen.
Door de humuslaag werd de bodem 
vochtiger en geschikt voor loof-
bomen en allerlei bodemdieren. In 
de vorige eeuw verpachtte Staats-
bosbeheer lange tijd bospercelen 
aan Texelse bollenkwekers, waar-
door er nu nog steeds in het vroege 
voorjaar te genieten valt van grote 
aantallen sneeuwklokjes. 
Vooral na de Tweede Wereldoorlog 
kreeg het bos een nieuwe functie, 

Ontdek De Dennen op
jouw manier
Of je nu van wandelen houdt, 
mountainbiken, paardrijden of van 
een rustig rondje fietsen: in De 
Dennen kan het allemaal. Kriskras 
door het bos lopen fiets- en 
wandelpaden, een ATB-route en 
paardenpaden. Zo kun je op jouw 
manier het Texelse bos ontdekken. 
Liever lui dan moe? Ga dan lekker 
barbecueën op de barbecueplaats. 
Daar kun je gratis gebruik van 
maken. Er zijn picknickbanken en 
er is een toilet aanwezig.

DE DENNEN
Alsof er altijd bos is geweest
Het Texelse natuurgebied met de meeste recreatiemogelijkheden is 
zonder twijfel De Dennen, het 'duinbos' tussen De Koog en Den Hoorn. 

FONTEINSNOL

SNEEUWKLOKJES

SOMMELTJESPAD

Tot voor kort was De Bol niet toegankelijk voor publiek, 
maar Natuurmonumenten heeft het gebied afgelopen jaar 
uitgebreid en ook een uitkijkpunt aangelegd, zodat 
iedereen nu van dichtbij kan genieten van de kleuren-
pracht. Van eind april tot eind mei bloeit er een zee aan 
zeldzame harlekijnorchissen. Zilte planten als de zeeaster 
en zeekraal verraden het brakke karakter van De Bol. 
Honderdvijftig jaar geleden had de Waddenzee hier nog 
vrij spel en de huidige slenken rond het gebied zijn oude 
zeearmen. Ook de echte koekoeksbloem en de ratelaar 
hebben het hier naar hun zin.

De Bol dankt zijn naam aan de bol lopende grond tussen 
de slenken. 'Drijvers Vogelweid' werd er in 1956 aan toe-
gevoegd als eerbetoon aan de Texelse natuurbeschermer 
en vogelliefhebber Jan Drijver.

Het gebied werd al in 1937 met behulp van crowdfunding 
aangekocht door de Vereniging tot Behoud van Natuur-
monumenten in Nederland. Eerder had de Nederlandse 
Vereniging ter Bescherming van Vogels al met de grond-
eigenaar afgesproken dat er niet gejaagd zou worden. 

Het terrein biedt zeer gevarieerde leefomstandigheden, 
zoals zoet en zout water, en natte en droge delen. De 
vele bloeiende planten trekken insecten aan en door het 
hoge waterpeil zitten er veel beestjes in de bovenlaag 
van de grond. Een optimale omgeving dus voor broedende 
weidevogels als kievit, wulp, grutto en scholekster, en 
voor hun jongen.
Bij hoogwater vluchten ook de wadvogels naar dit 
waterrijke gebied om te rusten en te wachten tot het 
weer laag water is in de Waddenzee.
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Molen Het Noorden is een van de meest gefotografeerde 
objecten van Texel. Het is langs de Waddendijk ook het 
herkenningsteken waarachter zich Drijvers Vogelweid 
De Bol uitstrekt, een prachtig natuurgebied vol 
wadvogels en orchideeën.

DE BOL
Brak paradijs voor vogels en orchideeën
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De boswachter van Natuurmonumenten laat je de
Texelse natuur graag zien, horen, ruiken en proeven.
En neemt je mee naar plekken waar je anders niet mag 
komen. Reserveer op nm.nl/agenda-texel.

Wil je dit plaatje met eigen ogen bekijken?
Het uitkijkpunt is opgenomen in verschillende
routes op nm.nl/routes-texel.
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binnen de dijken van Texel. En met 
groot succes! Al jaren weten grote 
groepen sterns een natuurgebied 
als Utopia te vinden om hun eieren 
in alle rust uit te broeden. 

Wat krijg je er voor terug?
Naast enorm veel voldoening en 
goede herinneringen, zorgt Stay-
okay voor een complete verzorging 
van aankomst tot vertrek. Bedden, 
ontbijt, lunch en avondeten zijn 
allemaal geregeld. De boswachter 
vertelt vrijdagavond van alles over 
het werk van Natuurmonumenten 
op Texel. Tijdens de borrel en het 
werken is er alle tijd om de bos-
wachters het hemd van het lijf te 
vragen.

Knooppunt Texel
Texel is een echt vogeleiland, want 
de Waddenzee is het 'Utrecht Cen-
traal' voor de vogelwereld. Voor 
ontelbare vogels is het waddenge-
bied het laatste tankstation voor 
hun lange tochten naar broedge-
bied of vakantiebestemming tijdens 
de koude maanden. Voor veel 
lepelaars en grote sterns is Texel 
juist de eindbestemming, want het 
heeft perfecte babykamers. Om de 
kuikens ieder jaar een goede start 
te geven, heeft de boswachter wel 
jouw hulp nodig.

Help mee!
Samen met de boswachters van 
Natuurmonumenten een weekend 
de handen uit de mouwen steken? 
Ga mee vuilruimen op De Schorren 
om te voorkomen dat het plastic 
nestmateriaal wordt. Hark de 
binnendijkse 'wadplaten' in Utopia 
kaal, zodat de wadvogels hun 
favoriete plekje weer weten te 
vinden. Of ben je beter in takken 
tillen voor takkenrillen? Help de 
Texelse natuur. Bel 0222 - 315 441 
en reserveer een plekje, want bij 
Stayokay staan ze klaar om je 
kamer te boeken.

Plastic nesten
Plastic uit de zee blijft liggen op De 
Schorren en wordt door lepelaars 

gebruikt in de nesten. Op het plas-
tic blijft regenwater achter, waar-
door de kuikens nat worden en kou 
lijden, ondanks alle inspanning van 
de ouders om ze warm te houden. 
Kuikens in de nesten met plastic 
overleven het vaak niet.

Bouw mee aan struikgewas
Er verdwijnen veel ruige hoekjes en 
kleine bosjes voor tjilpende boom-
hups-vogeltjes om in te nestelen. 
Bij de eendenkooien van Natuur-
monumenten vinden deze vogeltjes 
vaak een oase van rust en nestel-
mogelijkheden. De takkenrillen die 
er liggen zorgen voor voldoende 
nestplek en de vele insecten die 
aan de takjes knagen zijn weer 
goed voedsel voor de pasgeboren 
piepkuikens.

Schelpenstrand voor sterns
De grote stern, die kwetterende 
kolonies vormt op hogere zandpla-
ten, heeft het moeilijk in de Wad-
denzee. Door het toenemen van 
voorjaarsstormen spoelen de 
kuikens uit de nesten en verdwijnen 
ze als voer voor de vissen. Natuur-
monumenten creëerde wadplaten 

12 | Natuureiland TexelFO
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Komende weekenden zijn:
2019 8 t/m 10 november 
2020 31 januari t/m 2 februari 
 30 oktober t/m 1 november

Kosten
Volwassenen: € 108,50 p.p.*
Kinderen (7 t/m 12 jaar): € 75,- p.p.*
Toeslag voor een 1-persoonskamer:
€ 35,-*

* prijzen voor 2020 moeten nog definitief 
worden vastgesteld.

Op expeditie naar De Schorren? Kijk op nm.nl/wadenlepelaars. Vanaf half maart tot de eerste 
week van juli zijn de grote sterns te bewonderen door de telescoop bij de wadwachters.

VAN DE BOSWACHTERT IP S

TAKKENRIL, HET ULTIEME PLEKJE 
VOOR KLEINE ZANGVOGELTJES OM 

EEN VEILIG NESTJE TE BOUWEN.

ACTIEF VOOR DE
NATUUR OP TEXEL

Geniet je ook zo van Texel? De bloemen, de 
wolken en vogels in de lucht, de geur van de zee. 
Kom een weekend de boswachters helpen om 
de natuur nóg mooier te maken.

HARKEN BINNENDIJKSE 'WADPLATEN' 

AVONTUUR IN DE NACHT 

Mee met de boswachter
Toch maar liever niet alleen op pad 
in het donker? In juli en augustus 
kun je vogels, nachtvlinders en 
vleermuizen ontdekken tijdens een 
nachtwandeling met de boswach-
ter. Zaklampen niet toegestaan! 
(Zie p. 40-43 'Geheimen van de 
nacht')

Lichtende zee
Heel bijzonder om mee te maken, af 
en toe na een hete zomerdag, is het 
'lichten der zee'. Als je in het don-
ker door het water loopt of zwemt, 
zorgt een chemische reactie ervoor 
dat het zeevonkje, een plankton-
diertje, een paar seconden groen-
wit licht uitstraalt. Grote aantallen 
zeevonkjes zorgen voor een specta-
culair effect.

Het is zelfs een van de donkerste 
plekken van Nederland. Daardoor 
zijn sterren en planeten hier heel 
goed te zien. Kijk 's avonds in het 
buitengebied maar eens naar boven 
en verbaas je over de grote aantal-
len twinkellichtjes. Hier ervaar je 
ook hoeveel licht de volle maan 
geeft. En dat je letterlijk geen hand 
voor ogen ziet bij nieuwe maan, als 
de maan niet te zien is. Een mooie 
plek om dit te ervaren is het Loods-
mansduin in het Nationaal Park. 
Waar de Witteweg bij Den Hoorn 
zich vertakt, loopt een pad naar 
het uitkijkpunt bij de bunkers. 
Welke sterrenbeelden herken je?

Nachtwandelingapp
Al je zintuigen worden aan het 
werk gezet tijdens een nachtwan-
deling in het Nationaal Park. Leuk 
om met kinderen te doen, is de 
route door het donker met de 
nachtwandelingapp. Een leuk 

tochtje door het bos, de duinen en 
over het strand. Onderweg verschij-
nen er opdrachtjes op het scherm. 
(Download de IZI-travel-app en 
zoek Ecomare, 'Beleef de duister-
nis'.)

Roepende houtsnip
Met een beetje geluk hoor je in het 
voorjaar in de schemering de hout-
snip langs de bosrand bij de 
Westerduinen. De houtsnip is alleen 
's nachts actief. Daarom vliegt het 
mannetje roepend over het bos om 
een partner te vinden. Hij maakt 
een hoog, schel piepgeluid met tus-
sendoor zo nu en dan gebrom.
Als het nog donkerder wordt, kun je 
de nachtzwaluw horen, die met on-
ophoudelijk gesnor zijn territorium 
afbakent.

13

Wie denkt dat het op Texel na de laatste boot een saaie boel is, heeft het mis. Als het eiland 
zich in duisternis hult, begint in de natuur een bruisend nachtleven. En duister is het op Texel!

Voor wie meer wil weten over sterren en planeten zijn de sterrenkijkavonden 
die in het observatorium bij Ecomare worden gehouden, een aanrader.
Van september tot april. Zie voor data www.oriontexel.nl
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Kortom, de boswachter kijkt, leeft 
zich in, vertaalt, signaleert, stuurt 
bij, ontwikkelt en is diplomatiek 
(achter de schermen). Maar is 
vooral een natuurliefhebber en 
Texelfan.

Het is vrijdagmorgen. Op het bu-
reau van Jerome ligt een flinke 
stapel bouwtekeningen. Allemaal 
van de herinrichting van natuurge-
bied Waalenburg. Dat is een pro-
vinciaal project, maar Natuurmonu-
menten houdt, als toekomstig 
beheerder, de vinger aan de pols. 
Om er zeker van te zijn dat zowel 
natuur als bezoeker optimaal wordt 
bediend. 'Soms pakt de vertaling 
van een tekening naar de praktijk 
anders uit dan wij voor ogen had-
den. Dus moeten we er bovenop 
zitten.' Op Texel werken vier bos-
wachters voor Natuurmonumen-
ten. Alles wat met communicatie en 
beleven te maken heeft, doet 
Jerome. 'Intern ben ik de schakel 
tussen het hoofdkantoor en de 
Texelse natuurbeheerders, naar 
buiten toe ben ik vooral bezig om al 
het goede werk van mijn collega's 
in het veld in de etalage te zetten. 
Voortdurend ga ik op de stoel van 
onze bezoekers zitten: 'wat vinden 
zij leuk en hoe kunnen we bestaan-
de routes nog leuker maken?' 

Veel van zijn werk gebeurt achter 
de desktop: mailcontact met col-
lega's, blogjes maken voor social 
media en zorgen voor de online 
vindbaarheid van NM-activiteiten 
via de zoekmachines. 'Maar ik kan 
mijn werk niet doen zonder zelf te 
zien en te ervaren hoe het in het 
veld is. Dit jaar heeft Natuurmonu-

menten een landelijke campagne 
om de aandacht te vestigen op de 
dreigende teloorgang van wilde 
bloemen. Bij al onze activiteiten en 
publicaties probeer ik daarop aan 
te haken. Waar kun je op Texel 
genieten van wilde bloemen? Op 
welke plekjes kun je bijvoorbeeld 
de harlekijn goed bewonderen en 
hoe kunnen we mensen het belang 
van die wilde bloemen laten inzien? 
Voor het antwoord op dat soort 
vragen, trek ik eropuit.'

Jerome vindt het belangrijk bezoe-
kers mee te nemen in ontwikkelin-
gen. 'Neem het project Waalenburg. 
Het is niet interessant om te ver-
tellen hoeveel graafmachines daar 
zijn ingezet. Wel dat de eerste 
nieuwe waterplassen al drukbe-
zocht worden door grote groepen 
vogels. En ik ga mee met excursies 
om te kijken of het verhaal nog 
leuker kan en wat deelnemers het 
meest waarderen.' Zijn enthousias-
me om de natuurbeleving nog 
mooier te maken, is groot. 'In hun 
dagelijks leven ervaren mensen 
veel lawaai. Stil is het bijna ner-
gens meer. Op Texel wel! Wist jij 
dat je hier van mei tot augustus 
veldleeuweriken kunt horen zin-
gen? Van deze zeldzame soort zijn 
zo'n 200 broedparen in Waalen-
burg! Ze zingen je overal in de pol-
der toe. Dat is geweldige informatie 
om te delen.' 

In een tijd waarin internet zo ongeveer onze belangrijkste informatiebron is, veel communicatie online plaatsvindt 
en er vaak bezuinigd wordt op mensen 'in het veld', rijst de vraag: wat doet een boswachter anno 2019? De redactie 
vroeg het Jerome van Abbevé, boswachter Communicatie & Beleven bij Natuurmonumenten (NM) op Texel. 

Wat doet een boswachter anno 2019?
'Beleving bezoeker centraal'
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Een van de routes volgen die 
Jerome heeft uitgezet?
Ga naar nm.nl/routes-texel of ga 
mee op excursie met een bos-
wachter en ontdek plekken waar 
je anders niet mag komen.
nm.nl/agenda-texel 
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Boswachter Jerome        boswachter_jerome
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HET JAAR VAN
DE WULP

Wulpen hebben een kenmerkende, jodelende roep.
Ze zijn het hele jaar door in Nederland te zien. Het zijn 
echter niet steeds dezelfde individuen: onze broedvogels 
trekken in de winter naar het zuiden, de noordelijke 
broeders komen hierheen. 

2019 is door de Vogelbescherming en Sovon uitgeroepen 
tot het Jaar van de Wulp. Dat is niet voor niks, want het 
gaat slecht met deze markante steltloper. De oorzaak? 
Voedselgebrek en hoge kuikensterfte in hun belangrijk-
ste broedgebieden, de weilanden. 
Om een wulp te herkennen geldt een eenvoudig ezels-
bruggetje: ‘de wulp wijst naar zijn gulp’. De lange, gebo-
gen snavel heeft een heel gevoelige punt en is een on-
misbaar stuk gereedschap. De vogel prikt ermee in de 
bodem naar wormen, kreeftachtigen en schelpdieren. 

15

Doneer ook voor de wulpen op Texel. Zie www.waddenvogelfestival.nl
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Aan de Waddenkust van het eiland 
is veel nieuwe natuur aangelegd, 
waar wadvogels dankbaar gebruik 
van maken om te broeden en als 
hoogwatervluchtplaats. Stap eens 
op de fiets om al dat moois te be-
kijken vanuit de nieuwe vogelkijk-
hutten.
Startpunt: rotonde bij VVV Texel, 
Emmalaan 66, Den Burg. Neem het 
schelpenpaadje en ga aan het eind 
rechts, de Haffelderweg op. Ga bij 
de T-kruising linksaf (Leemkuil) en 
neem het derde paadje rechts, tus-
sen de tuinwallen. Via het 'Russen-
kerkhof' kom je op de Zuidhaffel.
Ga rechtsaf en ga daarna linksaf de 
Doolhof op. Aan het eind bij de 
Schilderweg ga je linksaf. Neem de 
eerste weg rechts: de Middel-

halverwege de broedeilandjes en 
de kijkhut met uitzicht op de oude 
leemput, waar honderden kwette-
rende en fladderende vogels de 
aandacht trekken.

Pareltje
Fiets verder langs de dijk en ga bij 
de eerste mogelijkheid rechts om-
hoog, door het verstopte pareltje 
De Zandkes, waar in het voorjaar 
onder andere grutto's, bergeenden 
en kluten te zien zijn. Als je vanuit 
het buitendijkse poldertje weer de 
grote dijk op fietst, zie je de 
Minkewaal al liggen, een klein 
plasje met een oeverzwaluwwand. 
Fiets hierlangs naar 't Wagejot. De 
langgerekte plas is bekend van de 
kolonie grote sterns die van april 
tot en met juni te bewonderen is. 
Vader en moeder vliegen af en aan 
met kleine visjes voor de broedende 
partner of het pasgeboren kroost. 
Buiten het broedseizoen zijn er 
altijd wel steltlopers die van het 
gebied gebruikmaken om te rusten. 

Fiets verderop rechts de dijk op om 
te genieten van het uitzicht over 
het uitgestrekte wad met zijn gril-

landseweg. Ga rechtsaf de Laag-
waalderweg op en dan linksaf naar 
de Ottersaat. Vlak voor de bocht 
kom je via een paadje door het 
weiland bij de vogelkijkhut 
Dijkmanshuizen. Die biedt uitzicht 
op rietvelden waar rietzanger, 
kleine karekiet, rietgors en bruine 
kiekendief graag nestelen.

Uit het ei
Volg de weg naar de IJsdijk. 
Welkom op de Vogelboulevard!
Ga hier eerst een klein stukje naar 
rechts om bij het natuurgebied 
Ottersaat te komen. Op de eiland-
jes in deze brakke plas broeden in 
het voorjaar honderden visdiefjes, 
kluten en kokmeeuwen. Met een 
beetje geduld en een verrekijker 
kun je de kuikens uit het ei zien 
komen. Ga hierna weer richting het 
noorden. Links ligt het natuurge-
bied Dijkmanshuizen, een van de 
vogelparadijsjes die de laatste 
jaren zijn aangelegd voor kust-
broedvogels als kluten, bontbek-
plevieren en visdiefjes. Ook zilte 
planten en orchideeën voelen zich 
hier thuis. Sluip via het pad achter 
de dijk langs naar het kijkscherm 

lige oesterbanken en aan de andere 
kant molen Het Noorden. Vervolg je 
tocht over de Lancasterdijk naar 
Utopia en De Schorren. Van eind 
maart tot eind augustus zijn tussen 
deze natuurgebieden vrijwillige 
vogelwachters paraat bij de wad-
wachtershut van Natuurmonumen-
ten. Zij vertellen je graag over de 
lepelaarskolonie op De Schorren of 
waar de beste koffie met gebak te 
krijgen is. Kijk ook eens door een 
telescoop naar de grote sterns en 
steltlopers die broeden op de 
schelpenstrandjes van Utopia. 

Keer terug over de dijk en neem na 
molen Het Noorden de eerste weg 
rechts: de Loswal/Oosterweg. Fiets 
door het buurtschap Oost en ga 
daarna rechtsaf de Zwinweg op om 
vanaf het nieuwe uitkijkpunt in 

De medewerkers van VVV Texel kennen het eiland op hun duimpje en delen graag hun favoriete routes. 
Speciaal voor de lezers van Natuureiland Texel stelden ze deze 35 kilometer lange fietstocht samen: 
door het schapenrijke Hoge Berggebied naar de Vogelboulevard. 
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NAAR DE VOGELBOULEVARD
Fietsroute

Drijvers Vogelweid De Bol de 
overvloed aan bijzondere bloemen, 
waaronder zeldzame orchideeën, te 
bewonderen. Dit natuurgebied is te 
bereiken via een landweggetje aan 
de rechterkant. 
Fiets terug naar de Oosterweg en 
ga rechtsaf richting Oosterend.
Ga vlak voor het dorp linksaf en rij 
om het dorp heen via Zevenhuizen, 
Oostkaap (rechtsaf), Achtertune en 
Nesweg. Ga bij de Spangerweg 
rechtsaf, verderop bij de splitsing 
links aanhouden. Bij de Kadijksweg 
ga je linksaf. Als je deze weg volgt, 
kom je Den Burg binnen bij de 
Hallerweg.
Ga hier rechtsaf, linksaf bij de 
Sluyscoog en bij de Bernhardlaan 
weer links. Volg de weg, die over-
gaat in de Emmalaan, en je bent 
weer terug bij de VVV.

www.texel.net        WeLoveTexel        TijdvoorTexel

Schaf een vogelgids aan
Koop een verrekijker of leen er een 
bij een verrekijkeruitleenpunt, 
bijvoorbeeld bij Ecomare of het
Vogelinformatiecentrum 
Ga mee met een vogelexcursie.
Zie p. 40-43

Tips voor beginnende
vogelaars

•
•

•

VOGELKIJKHUT DIJKMANSHUIZENKEMPHAAN GEVLEKTE ORCHIS

Half juli wordt het vogeluitkijkpunt op de nieuwe Prins Hendrik-
zanddijk geopend. Hier heb je een weids uitzicht over de baai, 
waar in deze tijd van het jaar jonge lepelaars en veel steltlopers 
te zien zijn. Net buiten Oudeschild, aan de Redoute, is een 
parkeerplaats waar het wandelpad naar het kijkpunt begint.

ZEEZICHT
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't Horntje

Den Hoorn

De Cocksdorp

Zuid Eierland

De Waal

Oosterend
Oost

Den Burg

De Koog

VOGELKIJKHUT 

OTTERSAAT

DIJKMANSHUIZEN

WAGEJOT

UTOPIA

DE SCHORREN

MINKEWAAL

 DE BOL 
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www.boswachtersblog.nl/texel        @BoswachterErik       Staatsbosbeheer
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CHOPPEREN

EXMOORPONY’S

Waar het Rijk zelf de uitstoot van 
stikstof bij de bron aanpakt, door 
het terugdringen van de uitstoot 
van stikstof, zijn natuurorganisa-
ties zoals Staatsbosbeheer, maar 
ook Natuurmonumenten, druk met 
het invoeren en uittesten van her-
stelmaatregelen die moeten voor-
komen dat de natuurwaarden ver-
der teruglopen. Sterker: er wordt 
ingezet op herstel van de oorspron-
kelijke waarden en het behoud van 
zeldzame planten, dieren, mossen 
en korstmossen. Op Texel is Staats-
bosbeheer eigenaar en beheerder 
van het duingebied dat binnen het 
Nationaal Park Duinen van Texel 
valt. De provincie Noord-Holland 
financiert de herstelmaatregelen. 
Een van de manieren waarop 
Staatsbosbeheer de stikstof be-
strijdt, is door de aanleg van stuif-
kuilen. Afgelopen winter heeft 
Staatsbosbeheer in de Bleekers-
vallei, nabij het parkeerterrein aan 
het Westerslag, drie stuifkuilen 
laten maken. Die zorgen ervoor dat 

plaatselijk met regen uitgespoelde 
mineralen zoals kalk weer aan de 
oppervlakte komen. Dit heeft een 
gunstig effect op planten en dieren 
die kenmerkend zijn voor onze 
duinen.

Natuurherstel
Stuifkuilen zijn belangrijk in de 
duinen. Het positieve effect ervan 
is het meest opvallend zichtbaar 
direct bij de kuil, maar ook de brede 
zone eromheen heeft er voordeel 
van. Daar komt namelijk een poe-
derlaagje zand terecht. Grassen die 
sterk profiteren van de extra stik-
stof uit de lucht krijgen hierdoor 
minder kans te groeien. Omdat de 
stuifkuilen zo'n positief effect heb-
ben op de duinen, gaat Staatsbos-
beheer er in de komende jaren 
meer maken. Om te voorkomen dat 
dit de functie van de duinen als 
zeewering ondermijnt, worden de 
locaties in overleg met Hoogheem-
raadschap Hollands Noorderkwar-
tier bepaald.

Chopperen en begrazen
Een andere natuurherstelmaatregel 
die Staatsbosbeheer toepast is 
chopperen. Dit is het verwijderen 
van de begroeiing met een deel van 
de humuslaag van duinheide.
Ook worden (grote) grazers ingezet 
op plaatsen waar het open duin be-
houden moet blijven. Op de Zand-
dijk zijn bijvoorbeeld schapen inge-
zet en in andere gebieden lopen 
Schotse hooglanders of Exmoor- 
pony's. Naar andere maatregelen 
wordt nader onderzoek gedaan. 
Een voorbeeld daarvan is het 
maken van kerven in de zeereep. 
Die inhammen kunnen niet alleen 
zorgen voor meer leven in het duin, 
maar ook de veiligheid vergroten. 
Doordat zand verder het duin in 
komt en de kracht van de golven 
wordt gedempt, verdwijnt minder 
zand in zee en komt er meer zand 
in de duinen terecht.
Deze maatregel wordt eerst uitge-
breid met het hoogheemraadschap 
bekeken.

In Nederland hebben we te maken met een overschot aan stikstof. Dit zorgt voor problemen in de 
natuur. Het verrijkt de bodem waardoor planten die goed gedijen op voedselarme gronden zoals 
duinen, het verliezen van planten die houden van een voedselrijke ondergrond. Dat betekent dat 
planten als de orchidee in gevaar komen. De overheid startte daarom met het Programma Aanpak 
Stikstof (PAS) waar ook Staatsbosbeheer op Texel actief mee aan de slag is. 

STUIFKUILEN IN DE STRIJD TEGEN STIKSTOF

Als je eropuit trekt in de duinen, kijk dan eens 
of je het effect van de stuifkuilen kunt zien. 
Less is in dit geval more: door de verarming 
van de grond krijgen veel oorspronkelijke 
soorten een betere overlevingskans. Je kunt 
ook mee op excursie met de boswachter. In de 
agenda verderop in dit blad vind je een over-
zicht. Ook thuis kun je blijven volgen wat er in 
de Texelse natuur gebeurt, bijvoorbeeld met 
een gratis abonnement op het blog van de 
SBB-boswachters: boswachtersblog.nl/texel

Ga op onderzoek uit!

...............................



EYECATCHERS MET TEXELS KARAKTER
            Misschien is het je tijdens een fiets- of wandelrondje op Texel al eens opgevallen:
          het straatmeubilair op het eiland is bepaald niet doorsnee en heeft een eigen
      karakter. Het vormt een eenheid met de omgeving en wordt zoveel mogelijk ge-
maakt van natuurlijke materialen. Liefst afkomstig van het eiland. 

worden, gaat niet verloren. 'We laten het goede stam-
hout tot planken zagen die we bijvoorbeeld weer ge-
bruiken om speelplekken af te schermen of als afschei-
ding langs de weg voor de veiligheid. Dan kiezen we er 
voor om de bovenkant in de vorm van een golf te zagen.'

Biodiversiteit en samenhang
De grote diversiteit in de Texelse natuur trekt veel 
toeristen aan. De gemeente Texel besteedt veel tijd en 
aandacht aan passende beplanting in de dorpen. Waar 
mogelijk valt de keuze op inheemse soorten die de bio-
diversiteit verhogen. Bij iedere herinrichting is veel aan-
dacht voor het groenplan. 'Bij de herinrichting van de 
Bernhardlaan in Den Burg hebben we gekozen voor be-
planting die insect- en vogelvriendelijk is. Daar hebben 
we een groentje bijvoorbeeld opgeleukt met genummerde 
vogelhuisjes, waar tot onze verbazing ook echt koolme-
zen introkken! Dat zijn leuke dingen.
Vorige winter hebben we gewerkt aan een bijenhotel.
Dit staat in de Notaristuin in Den Burg. Zo bedenken we 
iedere keer weer wat nieuws.'

Texel is geen doorsnee-gemeente. De eilanders staan te 
boek als eigenzinnig en laten zich niet graag in een 
keurslijf persen. Dat 'rebelse' karakter zie je op meerdere 
plekken terugkomen. Ook bij de gemeente Texel. Die kiest 
er nadrukkelijk voor om zich met aangepast straatmeubi-
lair positief te onderscheiden van de rest van Nederland. 
'Als gemeente Texel vinden wij het belangrijk dat het 
straatmeubilair op een positieve manier opvalt. We gaan 
voor objecten die duurzaam zijn en passen in de omge-
ving', vertelt Marcel Brouwer. Binnen de gemeente is hij 
werkvoorbereider bij het Team Uitvoering. Verspreid over 
het eiland staan bijvoorbeeld zo'n veertig zelfgemaakte 
picknickbanken en in de dorpskernen staan afvalbakken 
in de vorm van strandpalen en opvallende bankjes die 
iets van het betreffende dorp in zich hebben. Marcel:
'We gaan voor Texels Eigen. In De Cocksdorp hebben we 
bijvoorbeeld vuurtorenbankjes en vuurtorenpaaltjes. In 
De Koog hebben we een houten zeehond geplaatst.
Dat is inmiddels een veel gefotografeerd object. Je ziet 
dat mensen die eigenheid waarderen.' Ook het hout van 
bomen die om uiteenlopende redenen gekapt moeten 

www.texel.nl         @gemeentetxl gemeentetxl gemeentetxl
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De wulp is uitgeroepen tot Vogel van het Jaar 2019. Onze grootste steltloper is te herkennen aan zijn 
naar beneden gebogen snavel en zijn jodelende baltszang met lange trillers. De wulp staat als 
bedreigde soort op de Rode Lijst. Op Texel broedt hij in de duinen. Het is de bedoeling daar met de 
opbrengst van het Wadden Vogelfestival meer broedplekken voor de wulp te maken door opslag te 
verwijderen. Op die manier worden ook veel andere duinvogels geholpen, zoals de tapuit, velduil en 
blauwe kiekendief. In 2018 werd tijdens het Wadden Vogelfestival bijna 16.000 euro bijeengebracht, 
waarmee meer broedgelegenheid voor huiszwaluwen op Texel is gecreëerd.

KOM NAAR HET WADDEN
VOGELFESTIVAL  EN HELP DE DUINVOGELS
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  Op vrijdag- en zaterdagavond worden in het 
Eierlandsche Huis lezingen gegeven over vogels kijken en 
het goede doel. 

  Op het Waterplein en in de Kikkertstraat in De Cocks-
dorp is een markt voor vogelaars. Hier vindt u alles wat 
met vogels kijken te maken heeft. 

  Tijdens het Wadden Vogelfestival is er een Verrekijker-
show in het Vogelinformatiecentrum. Alle grote merken 
uit de optiekwereld zijn aanwezig en stellen verrekijkers 
en telescopen beschikbaar om te testen. Verrekijkers van 
bezoekers worden gratis schoongemaakt en er worden 
kleine reparaties verricht.

Wat is er allemaal te doen?

In geen enkele Nederlandse gemeente zijn zoveel verschillende vogelsoor-
ten te zien als op Texel. De variatie in soorten is het grootst in het tweede 
weekend van mei. Er zijn dan nog veel wintervogels op het eiland, terwijl 
de meeste zomervogels alweer gearriveerd zijn. De opbrengst van de 
vogelexcursies en de Texel Big Day is dit jaar voor de bescherming van 
duinvogels als de wulp en de tapuit op Texel.

Ontdek de vogelrijkdom van Texel tijdens het Wadden Vogelfestival op 
11 en 12 mei 2019. Nationaal Park Duinen van Texel en Vogelinformatie-
centrum Texel organiseren voor de vierde keer een weekend vol vogel-
activiteiten voor zowel ervaren vogelaars als absolute beginners.

Duinvogels: de wulp 

VOGELKIJKPUNTEN

                               Verspreid over het eiland zijn er
                       vogelkijkpunten bij de Mokbaai, De Geul,
                 Utopia, De Slufter, het Renvogelveld bij de
            vuurtoren en het Vogelinformatiecentrum in De 
       Cocksdorp. Vrijwilligers vertellen er over het gebied 
en de vogels die er voorkomen. Bezoekers kunnen 
gebruikmaken van telescopen.

  Teams uit het hele land doen mee aan de Texel Big Day: 
een vogelrace op de (elektrische) fiets voor het goede 
doel. De start is vrijdag om middernacht in De Cocksdorp 
en de race duurt 24 uur. In 2018 werden in één etmaal 
meer dan 170 soorten geteld.

  Het hele weekend worden er vogelexcursies gegeven 
door deskundige vogelaars. Er zijn ook speciale kinder-
excursies.

De
Horsmeertjes

De Hors
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#ontdekhetzelf  #duinenvantexel          @nationaalparkduinenvantexel           @Nationaal Park Duinen van Texel          @nptexel

Ontdek het zelf! Deel ook jouw favoriete plek in het Nationaal Park Duinen van Texel!
Teilen auch Sie Ihren Lieblingsort im Nationaal Park Duinen van Texel!

'Deze foto is genomen nabij de Korverskooi waar ik af en 
toe mijn vriendin vergezel bij het ringen van zangvogels. 
Heerlijk om zo vroeg buiten te zijn; de zonsopkomst is 
altijd een speciaal moment.' Michiel van Harten

‘Wat deze plek zo bijzonder maakt? Het was voor ons, als bezoekers 
van Texel, niet duidelijk dat ook Texel een oorlogsverleden heeft. 
Toen ik de restanten van bunkers in het duingebied aantrof, was ik 
dan ook zeer verrast. Toen er 'om de hoek' ook nog eens een aantal 
Exmoorpony's bovenop deze resten bivakkeerde, kon voor mij de 
dag niet meer stuk. Een zeer bijzonder contrast.' Hans Viveen

‘Opgaan in de natuur en ervaren hoe prachtig het eiland 
Texel is. Specifiek De Slufter. Die laat zich elke keer weer 
van een andere kant zien en ik krijg daar geen genoeg 
van. Als natuurliefhebber, maar zeker ook als fotograaf. 
Een prachtig landschap en met het gezang van de vogels 
een unieke plek op Texel!’ Rob Sprengers

´De Slufter ist wegen seiner wunderschönen Landschaft und der 
Vielzahl von Wattvögeln einer der faszinierendsten Orte auf Texel. 
Zu jeder Jahres- oder Tageszeit gibt es etwas Neues zu entdecken. 
Durch ein Kamera Objektiv kann man die vielen Eindrücke festhal-

ten, auch wenn man dafür manchmal ganz genau hinsehen und 
sich auf den Bauch legen muss.' Hannah Schwiederowski

Sandra_Malzkorn_Fotografie       Sandra Malzkorn Fotografie

'Die Natur auf Texel ist für mich etwas ganz Besonderes. Das 
Zusammenspiel von Dünen, Wald und Strand erschafft immer 
wieder beeindruckende Szenen und tolle Plätze zum Fotogra-

fieren. Dieses Foto entstand im Herbst und zeigt die Straße 
durch die Dünen zu Paal 9. Der Sonnenuntergang war an 

diesem Abend besonders beeindruckend.' Sandra Malzkorn 

Ga je mee op Vogelsafari?
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publiek van april tot en met augus-
tus en houden ze het gebied in de 
gaten. 'Dit geeft veel voldoening', 
is de ervaring van Wim Launspach 
uit Ilpendam. De wadwachters van 
Natuurmonumenten staan van eind 
maart tot eind augustus bij De 
Schorren om te vertellen over de 
Texelse natuur en wat Natuurmo-
numenten doet om die te behou-
den. Kandidaten kunnen zich nog 
aanmelden!

Voor Ecomare staan vrijwilligers bij 
de strandvondstenkar, in het zee-
laboratorium en in de Walviszaal. 
Ze houden het buitenterrein schoon 
en veilig voor de bruinvissen of in-
ventariseren bijvoorbeeld de col-
lectie. 'De echte dierverzorgers-
taken worden door professionele 
krachten gedaan', legt coördinator 
Ria Wagemaker uit. 'Mensen die 
willen helpen met zeehonden voe-
ren, moeten we dus teleurstellen.' 
Gidsen van NET (Natuurexcursies 
Texel) begeleiden excursies.

De leden van de prunuswerkgroep 
van IVN Texel zijn echte diehards. 
De Amerikaanse vogelkers vormt 
een plaag in de Texelse duinen. De 
werkgroepleden gaan elk jaar twee 
keer door hetzelfde gebied om de 
plant uit te putten en moeten soms 
wel zes jaar achter elkaar zaailin-
gen trekken om de exoot te verja-
gen. Andere vrijwilligers organise-
ren onder de naam IVN StrunerKids 
natuuractiviteiten voor kinderen. 
Met de 'natuurkoffer' gaan IVN'ers 
elk seizoen naar het verpleeghuis 
om de bewoners de natuur te laten 
beleven. In het voorjaar nemen ze 
soms gewoon een lammetje mee. 
Weer een andere werkgroep ver-
zorgt Mienie-excursies: interessan-
te korte tochtjes door de natuur 
voor mensen die niet lang kunnen 
lopen. Die worden zeer gewaar-
deerd.

Natuurmonumenten is een vereni-
ging en daardoor afhankelijk van 
leden en vrijwilligers. 'Samen met 
een groepje doe ik het onderhoud 
van de eendenkooi van Spang', 
vertelt Albert Hoven uit Oosterend. 
'Elke week een ochtend rietmatten 
vlechten, snoeien en hakken. Om 
beurten voeren we de 'kwakertjes', 
de lokeendjes. We hebben ontzet-
tend veel plezier met elkaar. Het is 

een beetje 'onze kooi'. Van mei tot 
en met september is hij elke zater-
dagmiddag open. Dan lopen we met 
bezoekers een rondje en leggen we 
uit wat het werk van de kooiker is. 
Iedereen komt aangenaam verrast 
uit de kooi.' Hoven geeft ook wad-
excursies op De Schorren. 'Een heel 
boeiend gebied', vindt hij. 'Elke 
keer anders. Best spannend om 
zo'n groep in tweeënhalf uur door 
de blubber te leiden.'
Natuurmonumenten organiseert 
ook gezellige werkweekenden op 
Texel, waaraan iedereen kan mee-
doen. Dan worden bijvoorbeeld de 
schelpeneilandjes van de broed-
vogels schoongemaakt. 

Het kost Staatsbosbeheer nooit 
moeite om vrijwillige vogelwachters 
te vinden voor de uitkijkpunten bij 
De Geul en De Slufter. Voor natuur-
liefhebbers blijkt het aanbod om 
een week in een hutje in een na-
tuurgebied door te brengen on-
weerstaanbaar. In tweetallen 
informeren de vogelwachters het 

Ze vallen niet zo op, maar zonder hen zouden al die leuke activiteiten in de Texelse natuur niet 
bestaan en zou die natuur ook minder bijzonder zijn: de Texelse natuurvrijwilligers. Zij vinden 
het heerlijk om lekker buiten bezig te zijn en genieten van de leuke contacten tijdens het werk. 
De natuurorganisaties maken dankbaar gebruik van hun diensten.

De Haarlemmerolie van de Texelse natuur

keer! Meer dan zestig mensen kwamen helpen. Dat kwam 
goed uit, want het is een groot gebied.
De groep verspreidde zich over het strand en de duinen, 
gewapend met werkhandschoenen en vuilniszakken.
Na een paar uur was de container vol en De Hors netjes. 
Vanwege het succes heeft Staatsbosbeheer besloten ook 
deze activiteit jaarlijks terug te laten komen.

Midden in de zomer is er elk jaar een grootschalige 
strandschoonmaak. Deze zogenaamde Boskalis Beach 
Clean-up Tour wordt georganiseerd door Stichting
De Noordzee en beslaat de gehele Nederlandse kust.
Het strand van Texel wordt in twee etappes ontdaan van 
afval. Doordat er een auto meerijdt, kunnen de deel-
nemers ook onderweg hun afval kwijt.
   Stichting De Noordzee combineert de actie met
          onderzoek naar de herkomst van het afval.

Op het eerste gezicht ziet de natuur op Texel er misschien schoon uit. Maar als je wat beter kijkt, zie je toch 
veel zwerfafval liggen. Weggegooid, weggewaaid of aangespoeld. Vooral aan de kust ligt er vaak aardig wat.
Gelukkig zijn heel wat mensen bereid om af en toe iets op te rapen en in een prullenbak te gooien.
Daarnaast worden er regelmatig grote schoonmaakacties georganiseerd.

Help je mee zwerfafval opruimen?
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Op de laatste zaterdag voor 15 maart is het vaste prik: 
dan organiseert Staatsbosbeheer de Slufter-schoonmaak.
Vlak voordat het broedseizoen begint wordt het fraaie 
kweldergebied ontdaan van zwerfvuil. Een gezellige 
ochtend waarop tientallen vrijwilligers de handen uit de 
mouwen steken en met altijd een flinke berg afval als 
resultaat. Na afloop zit iedereen tevreden aan de soep in 
het Sluftercafé!

In 2018 organiseerde Staatsbosbeheer voor het eerst ook 
een opruimactie op De Hors. Die vond plaats op woensdag 
in de herfstvakantie. Het was een heel geslaagde eerste 
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Gastheer van het Nationaal Park

28 | Natuureiland Texel

                                 Meer dan honderd Texelse verhuurders, restaurateurs en andere
                                 ondernemers zijn Gastheer van het Nationaal Park Duinen van Texel.
Ze hebben een pittige opleiding gevolgd en weten veel van de eilandnatuur. Ze delen 
hun kennis en enthousiasme graag met hun gasten. Ieder op hun eigen manier.
Je herkent de gastheren aan het officiële gevelbordje van het Nationaal Park.

'Mensen weten zo weinig
van de natuur en willen
zo graag wat horen'

'Voordat wij het bollenbedrijf had-
den, hebben Piet en ik op een kot-
ter gewerkt. Ook dan leef je met de 
natuur. Dat hoort bij ons. Toen ik in 
2011 in de krant las dat we Gast-
heer van het Nationaal Park konden 
worden, heb ik me meteen inge-
schreven.' Op Anemoonè, de cam-
ping van Piet en Ingrid, staan inge-
richte Jutterstenten, een pipo-
wagen en er zijn campingplekken. 
Inmiddels zitten ook zoon Klaas en 
schoondochter Sabine in het be-
drijf. Kampeerders bij Anemoonè 
leven dicht bij de natuur. Omringd 
door bollenvelden, met daarachter 
de blonde duinen van De Koog en 
het uitgestrekte Noordzeestrand. 
Wekelijks verzorgt Ingrid een wan-
deling met haar gasten over het 
bedrijf en vertelt ze over de Texelse 
natuur en de groene gewasbe-

graag met onze gasten. Afhankelijk 
van de vragen en interesses van 
onze gasten, zijn we zo twee uur 
onderweg met de rondwandeling. 
Dat is ontzettend leuk om te doen, 
zeker als je veel vragen krijgt.' 
Daarnaast heeft Ingrid een fiets-
route rond De Koog uitgezet die 
haar gasten zelf kunnen doen. In 
hun schaarse vrije tijd zijn Piet en 
Ingrid veel op het strand te vinden. 
'We kunnen echt niet zonder.
Het leuke is dat ik door die natuur-
opleidingen anders om me heen 
kijk. Je ziet veel meer de samen-
hang tussen dingen en dat maakt 
het nog interessanter.'

scherming binnen het bedrijf, dat is 
aan gesloten bij Natural Living and 
Growth Holland. Deze agrarische 
bollentelers streven naar zo min 
mogelijk gebruik van chemische 
gewasbeschermingsmiddelen om 
bloembollen te telen. Daarnaast 
verbeteren ze de biodiversiteit in 
de bodem met onder andere groen-
bemesters. 'Mensen weten heel 
weinig van de natuur en horen er 
graag over. Bij de gastherencursus 
heb ik ontzettend veel geleerd over 
de natuur en geschiedenis van het 
eiland en recent ben ik geslaagd 
voor de cursus IVN-gids. Dat heeft 
me nog meer kennis gegeven over 
de Texelse natuur. Ik deel dat 

Ingrid en Piet Uitgeest (56) hebben 
een bloembollenbedrijf en een 
boerencamping aan de rand van
De Koog. Zij hebben altijd gewerkt 
in de natuur en voelen zich er 
nauw mee verbonden.

Ingrid
Piet

Klaas

Sabine
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DE TEXELSE ZANDBIJ

33

Van de 358 bijensoorten die in Nederland voorkomen, heeft 
er eentje Texels in zijn naam. De Texelse zandbij is een 
graafbijtje. Het is een soort die niet in een kolonie leeft: 
elk vrouwtje graaft haar eigen nestje in het zand.
Het bijtje wordt zo'n 10 mm groot. Kenners herkennen 
hem aan zijn bijna volledig kale, glanzende achterwerk 
en roodgele achterste paar poten. De Texelse zandbij 
komt op meerdere plekken in Nederland voor, maar de 
grootste aantallen leven op Texel. Vooral de omgeving van de Hoge 
Berg is geschikt leefgebied. Het zand op de Hoge Berg is afkomstig uit 
de ijstijd en is, in tegenstelling tot duinzand, hoekig. Dat maakt het 
heel geschikt om gangen in te graven. Op de Hoge Berg onderhoudt 
Natuurmonumenten een bijenreservaat, de Zandkuil. Een mooi zandige 
helling op het zuiden, waar het lekker warm wordt. Door regelmatig de 
begroeiing te verwijderen blijft het een prachtige plek voor graafbijen 
om te nestelen. 
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De route is bewegwijzerd maar je 
kunt deze ook als GPS-bestand 
downloaden via www.wstexel.nl/
mtb-route-100km-texel

is volop gelegenheid om te pauze-
ren voor een kop koffie of versna-
pering. Aan de oostkant van Texel 
loopt de route wat meer over ver-
harde paden, maar kun je onderweg 
genieten van het mooie landschap 
en de binnendijkse vogelgebieden 
van Vogelboulevard Texel. Je er-
vaart Texel letterlijk van een an-
dere kant.

In 2018 ging een langgekoesterde 
wens van de groeiende groep 
mountainbikers in vervulling. Einde-
lijk waren alle benodigde vergun-
ningen afgegeven en kon de aanleg 
starten. Met de komst van het 100 
kilometerpad is het mogelijk om te 
starten bij de veerboot en via bos 
en duinen naar de noordpunt te 
fietsen om vervolgens langs de dijk 
en door de landerijen en de schil-
derachtige dorpen Oosterend en De 
Waal via de haven van Oudeschild 
weer terug te fietsen naar de TESO-
haven. De forse uitbreiding was ook 
wenselijk vanuit natuurbescher-
mingsoogpunt: het rijden buiten de 
paden in beschermd natuurgebied 
en het fietsen over wandelpaden is 
in de afgelopen jaren fors toegeno-

men. Kwetsbare natuur wordt hier-
door belast en de natuurbeleving 
van andere recreanten kwam onder 
druk te staan. Nu de mountain-
bikers fors meer mogelijkheden 
hebben, vaart ook de natuur er wel 
bij.

De route is afwisselend en met 
name het eerste deel van de zuid-
lus is uitdagend. Het paadje door 
de blonde duinen bij Den Hoorn is 
grillig en heeft een aantal flink 
steile klimmetjes die de kuiten op 
de proef stellen. Ook in het bos 
worden de technische vaardighe-
den uitgetest. In dit deel van het 
traject is maar een klein gedeelte 
verhard. Op meerdere punten in de 
route zijn afsnijmogelijkheden en er 

Mountainbikers die van afwisseling houden, vinden op Texel absoluut een uitdaging. Begin 2018 is het bestaande 
pad door De Dennen fors uitgebreid en is de totale route over het eiland maar liefst 100 kilometer! Het meest 
uitdagende tracé loopt door de duinen en het bos van het Nationaal Park. Met pittige kuitenbijters en uitdagend 
singletrack. Een perfecte combinatie van lekker buiten sporten en genieten van een uniek stuk natuur. 

HET EILAND ROND OP DE
MOUNTAINBIKE

Kuitenbijters en uitdagend singletrack

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De hoofdroute is in zwart op geel aangegeven

Bordjes die een alternatieve route aangeven

In het bos kan de route vanuit één richting gereden worden.
De verboden kant wordt aangegeven met dit bordje.



Natuurboer Kees Kikkert nam eind jaren zestig de
boerderij over van zijn ouders, op een steenworp afstand
van de duinen bij de Mokbaai, aan de Watermolenweg net
buiten Den Hoorn. Kippen scharrelen rond bij de schapenboet van 
Kikkert, die is opgetrokken uit gejutte planken met een pannendak.
Het is een veel gefotografeerd plekje op Texel. 
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Hoorn woonden, was ik ook al bezig 
met konijnen, eenden en waterwer-
ken. Als boer heb ik altijd een hart-
stikke goede samenwerking gehad 
met de Vogelbescherming.' Hij is 
altijd een eigenzinnige voorloper 
geweest, vertrouwend op zijn ken-
nis van natuur en landbouw. 'Ik 
kreeg eens bezoek van de voorzit-
ter van de landelijke Vogelbescher-
ming, een bioloog. Die zei: 'Je moet 
meer verschralen, je moet het hooi 
opruimen.' Maar noordse woelmui-
zen en uilen vinden dat prachtig. 
Toen we door het land liepen, vlo-
gen er drie velduilen op. Toen zei 
hij niks meer.'

Kikkert was waarschijnlijk een van 
de eerste boeren die aan natuurbe-
heer en -ontwikkeling deden. 'Dat 
stukje land bij natuurgebied De 
Petten, daar kon je niet met een 
trekker rijden. Ik heb het omge-
ploegd en zo aangepast dat je er 
een trekker kon gebruiken en hooi 
kon afvoeren, en tevens de natuur 
een optimale kans kon geven. Dat 
ging toen nog gemakkelijk, nu zou 
je tegen regelgeving aanlopen. Een 
biologiestudent die hier later on-

Hoeve De Kroontjes was destijds 
een ruilverkavelingsboerderij met 
gemengd bedrijf: schapen, koeien 
en akkerbouw. Kikkert zag niets in 
de zich steeds verder ontwikkelen-
de landbouw: 'Het werd allemaal 
groter en meer en ik had geen zin 
om met die grote ligboxstallen mee 
te gaan. Die hebben de mestproble-
matiek veroorzaakt. Hoewel hier 
geen mestoverschot is, is er wel 
sprake van een stikstofprobleem op 
Texel. Ik ben niet meegegaan in de 
race van steeds grotere boeren-
bedrijven.'

Samen met zijn vrouw Tineke 
maakte hij de keuze voor de biolo-
gisch-dynamische landbouw, maar 
daar voelde hij zich niet thuis. 'De 
ecologische landbouw kwam net op 
gang en dat vonden we een reëlere 
benadering. Het was een hartstikke 
mooie tijd. Met Piet Bakker molken 
we schapen en maakten we scha-
penkaas en -yoghurt. Ik had ook 
wat akker- en tuinbouw en produ-
ceerde voor de beginnende eco-
winkeltjes op Texel en in Amster-
dam. Met hard werken kon je net 
het hoofd boven water houden.

Tot twee uur 's nachts stonden 
Tineke en ik nog prei en wortelen 
klaar te maken; Frans Timmer van 
De Vlier nam die met de eerste boot 
mee naar Amsterdam. Toen de 
grootwinkelbedrijven geïnteres-
seerd raakten, wisten wij dat het 
voor ons niet meer haalbaar was.
Ik was al wat ouder en koos voor 
natuurbeheer.'

Eigenzinnig
Kikkert was van jongs af aan een 
natuurliefhebber. 'In m'n jeugd, 
toen we op Martha's hoeve in Den 

derzoek deed, wilde niet geloven 
dat het was omgeploegd, zoveel 
verschillende plantjes trof hij aan. 
Er is hier een enorme verscheiden-
heid in land: hoger, lager, kalkrijk 
en kalkarm. Je vindt er orchideeën, 
Engels gras, addertongen, kamgras 
en nog veel meer.'

Natuurbeheer
'Als natuurboer ben je eigenlijk 
particulier natuurbeheerder. 
Hiervoor krijg ik een vergoeding. 
Mijn stelling is dat het geen sub-
sidie is, want je produceert natuur.' 
De agrarische bestemming is ge-
deeltelijk van zijn land af, het is nu 
natuurbeheer. 'Een aantal hectares 
zijn nog agrarisch. Het merendeel 
van het land krijgt van maart tot 
half juli rust om vogels en planten 
een kans te geven en ik gebruik 
geen kunstmest. De natuur tot op 
zekere hoogte haar gang laten 
gaan wilde ik altijd al. Ik heb geen 
vee meer, nu lopen de schapen van 
hoeve De Waddel er. Het is goed 
dat die er het meeste gras af eten. 
In juli wordt het gemaaid en het 
hooi opgeruimd door de loonwer-
ker. Ik doe het onderhoud.'

‘Om Texel mooi te houden, zou het 
helemaal niet gek zijn als het 
Nationaal Park zich over 'heel 
Texel' zou uitstrekken en dat de 
landbouw minder intensief zou 
worden', besluit Kikkert. 'Alleen 
biologisch boeren is volgens mij 
niet haalbaar, want dan neemt de 
productie te veel af. Natuur en 
landbouw moeten naar elkaar 
toegroeien.'
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‘Ik ben niet
meegegaan
in de race'

Natuurboer Kees Kikkert
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Op het grootste deel van het eiland 
mag de hond loslopen. En op de 
veerboot en in veel horecagelegen-
heden wordt hij gastvrij ontvangen. 
Tegelijkertijd is Texel een echt 
vogel- en schapeneiland. 
Hondenbezitters zijn zich er niet 
altijd van bewust dat hun lieve 
viervoeter voor die dieren een 
ernstige bedreiging kan vormen. 
Daarom is op veel plekken op Texel 
een gratis flyer verkrijgbaar waarin 
duidelijk staat aangegeven waar 
honden wel en niet los mogen 
lopen. 

Jachtinstinct
Iedere hond heeft een jachtinstinct. 
Dat kan zomaar opeens naar boven 
komen als hij een dier ruikt of ziet 
lopen. Het komt op Texel regelma-
tig voor dat honden achter schapen 
aangaan. Die schrikken en slaan op 
de vlucht. Drachtige dieren kunnen 
hierdoor een miskraam krijgen. Ook 
kunnen ze in een sloot of drinkkolk 

belanden en verdrinken. Gedreven 
door zijn jachtinstinct kan een hond 
zelfs een schaap doodbijten. Hou 
hem daarom in de buurt van vee 
altijd aan de lijn.

Ook voor vogels kan een hond ge-
vaarlijk zijn. Als ze voor een hond 
op de vlucht slaan en hun nest 
verlaten, zijn de eieren of kuikens 
een gemakkelijke prooi voor roof-
dieren. De vogels kunnen het ge-
bied als gevaarlijk gaan ervaren, 
waardoor ze er in het vervolg niet 
meer zullen broeden. Ook de 
volwassen dieren hebben eronder 
te lijden als ze worden verjaagd. 
Veel trekvogels gebruiken het 
eiland om uit te rusten en bij te 
eten op hun duizenden kilometers 
lange reis naar het noorden of 
zuiden. Als ze worden opgejaagd, 
krijgen ze te weinig kans om hun 
reserves aan te vullen en lopen ze 
het risico om hun eindbestemming 
niet te halen.

Texel is populair bij hondenbezitters. Geen wonder: wat is er fijner voor een hond 
dan om lekker voluit over het strand te mogen rennen of door het bos te struinen? 

HONDVRIENDELIJK
NATUUREILAND

Gratis flyer vol
handige informatie

LEGENDA

Honden aan de lijn 1 maart - 1 september

Honden jaarrond aan de lijn 

Aanlijnen bij bewaakte strandgedeelte als

dit op de borden is aangegeven

De hondenflyer is onder andere verkrijgbaar bij VVV Texel in Den Burg. 
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Tegenwoordig willen we juist dat 
dit prachtige kweldergebied af en 
toe overstroomt. Zonder een regel-
matig zoutwaterbad zouden er heel 
andere planten groeien. Nu domi-
neren zouttolerante soorten als 
zeekraal, zeealsem, zoutmelde, 
lamsoor en Engels gras.
Bij springtij en harde wind kan de 
hele Slufter onder water staan. Het 
zeewater komt dan tot aan de voet 
van de dijk! De kreken in De Slufter 
staan in verbinding met de zee en 
bevatten dan ook zout water.
Er leven kleine diertjes in, zoals 
garnalen en jonge platvisjes. Met 
een netje kun je ze opvissen.

Naarmate het gebied ouder wordt, 
verandert de samenstelling van 
planten en dieren die er leven.
De plek waar soorten kunnen leven 
verschuift. Ook de mate waarin de 
mens die ontwikkeling beïnvloedt, 
verandert. Vooral de breedte en 
omvang van de grote kreek door
De Slufter is aan verandering on-
derhevig.

Vrij kwispelen
In de afgelopen decennia mocht de 
kreek niet breder zijn dan 500 
meter. Een bredere opening tussen 
de duinen zou niet veilig zijn. Om 
dit te bereiken is de vrijheid van de 
kreek om te 'kwispelen', van zuid 

naar noord en omgekeerd, beperkt. 
Als de kreek te breed dreigde te 
worden, greep de mens in. Doordat 
er nu nauwkeuriger gerekend kan 
worden, lijkt het erop dat ook bij 
een veel bredere doorgang de vei-
ligheid van de waterkering gewaar-
borgd blijft. Zelfs bij een bredere 
opening dan er in het verleden ooit 
is geweest. Na de watersnoodramp 
van 1953 was dit 850 meter en de 
verwachting is niet dat dit ooit veel 
breder zal worden. Dit jaar beslist 
het hoogheemraadschap of het 
voor de veiligheid van Texel nog 
nodig is om de opening beperkt te 
houden.

Pioniers
Er is veel voor te zeggen om de 
Slufterkreek vrij te laten kwispelen. 
Ten eerste omdat De Slufter een 
van de weinige gebieden in Neder-
land is waar de natuur nauwelijks 
door mensen wordt gestuurd. Een 
natuurlijk bewegende Slufterkreek 
maakt het gebied nog iets natuur-
lijker. Verplaatsing van de kreek 
direct achter de opening zorgt er 
ook voor dat stukken kwelder 
worden afgebroken en op een an-
dere plek weer opnieuw worden 
gevormd. Hierdoor ontstaan steeds 
opnieuw pioniersstadia voor kwel-
derleven en die worden niet graag 
gemist. 

Wil je de ontwikkelingen in De 
Slufter volgen? Abonneer je dan op 
boswachtersblog.nl/texel
In De Slufter worden verschillende 
excursies gegeven, waarvan een 
aantal speciaal bedoeld is voor ge-
zinnen met kinderen. Er gaan net-
jes, emmers en loeppotjes mee.
Er wordt geproefd, geroken, gevist, 
gekeken en ontdekt.
Beleef De Slufter met al je zintuigen 
en boek een excursie die bij je past!
Dat kan via ecomare.nl

Beleef de Slufter

BLIJFT DE SLUFTERKREEK
VRIJ KWISPELEN?
Ooit wilde men De Slufter temmen. Met zandophogingen werd het
zeegat dichtgemaakt, maar het water won. Iedere keer dat de mens het
voor elkaar dacht te hebben, ging het gat weer open. In 1858 gaf de mens
het definitief op: er kwam geen polder in het gebied en de zee kreeg vrij spel. 
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In 2017 startte HHNK met het versterken van de Texelse 
dijk over een lengte van 18 kilometer en de bouw van drie 
gemalen. Grote uitdaging daarbij was om de overlast voor 
mens en natuur zoveel mogelijk te beperken. De dijk 
grenst immers aan een van de belangrijkste natuurge-
bieden van Nederland, de Waddenzee. De planning was 
een flinke puzzel. Er moest rekening worden gehouden 
met het broed- en trekvogelseizoen en met het storm-
seizoen. In overleg met verschillende natuurorganisaties 
is het werk dusdanig ingedeeld, dat de soorten in het 
gebied zo min mogelijk werden verstoord en de mogelijk-
heid hadden uit te wijken.

Prins Hendrikzanddijk: Texel veilig met nieuwe natuur
Een bijzonder deelproject van de dijkversterking is de drie 
kilometer lange Prins Hendrikdijk. Door deze aan de bui-
tenkant met zand te versterken, ontstaat 200 hectare 
nieuwe natuur. Daarmee dienen we twee doelen: 
waterveiligheid en natuurontwikkeling. Door buitendijks 
te versterken wordt landbouwgrond gespaard en een 
dynamisch zandig gebied aangelegd met een geleidelijke 
overgang tussen eiland en Waddenzee. De nieuwe 
buitendijkse natuur is een gebied met schorren, slikken 
en zandplaten. Dit gebied zorgt er niet alleen voor dat de 
zeewering de komende decennia weer aan de wettelijke 
eisen voldoet, maar biedt ook rust en ruimte aan allerlei 

wadvogels, zoals de eider, kluut, bontbekplevier, strand-
plevier, scholekster, bergeend en kanoet. Dat is geen 
overbodige luxe, want sommige van deze vogelsoorten 
hebben het moeilijk. Vooral voor strandbroeders is het 
steeds lastiger om een rustig plekje te vinden om onge-
stoord op hun eieren te zitten en hun jongen te verzor-
gen. Die rust is misschien wel het allerbelangrijkst voor 
de succesvolle ontwikkeling van nieuwe natuur.
Dit gebied is daarom wel te bewonderen vanaf uitzicht-
punten, maar niet toegankelijk voor wandelaars en 
badgasten. Op die manier krijgen kwetsbare én minder 
kwetsbare soorten de kans om te rusten, te broeden en 
voedsel te zoeken.

Zorgen om broedende grote sterns
In 2018 is het werk aan de dijk bij natuurgebied De Schor-
ren pas na het broedseizoen van de lepelaar gestart. 
Ongeveer op dezelfde hoogte binnendijks ligt vogelge-
bied Utopia en ook daar is het broedseizoen afgewacht, 
zodat op andere plaatsen, zoals het Wagejot het werk 
aan de dijk wel kon doorgaan. De grote stern, die normaal 
gesproken in het Wagejot broedt, kon nu in Utopia 
terecht. Toch was er bezorgdheid over het aantal broed-
paren grote sterns op Texel. Vogelliefhebbers stapten 
naar de rechter om de verleende ontheffing voor de 
dijkaanpassing bij het Wagejot aan te vechten. 

Vanaf de TESO-boot is al goed te zien dat de aanblik van Texel is veranderd. Ter hoogte van de Prins Hendrik-
polder waaien blonde duinen. Duinen aan de oostkant? Inderdaad. In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (HHNK) wordt de kust daar op een bijzondere manier versterkt: met een zandige dijk en een 
kwelder- en duingebied. Daarvoor was maar liefst vijf miljoen kubieke meter zand nodig.

Planning werkzaamheden flinke puzzel

AANDACHT VOOR NATUUR
BIJ DIJKVERSTERKING 

www.hhnk.nl         @joel_op_de_dijk
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voorkomen dat vogels gingen 
nestelen: ze blijken zich niets aan 
te trekken van de lawaaiige 
machines! Alleen met wapperend 
gevaarlint konden ze op afstand 
worden gehouden.
Van bijzondere plantensoorten, 
zoals orchideeën, zijn vooraf de 
gps-coördinaten vastgelegd, waar-
na ze werden verplaatst en na de 
werkzaamheden weer werden 
teruggezet.

Paadjes over de dijk naar het wad
Vanaf de dijk is de Waddenzee 
prachtig om naar te kijken. Onder-
deel van de dijkversterking is een 
strook van grote stortstenen die 
aan de wadkant voor de dijk wordt 
gelegd waar je niet eenvoudig 
overheen kan lopen. Om ervoor te 
zorgen dat natuurexcursies wel het 
wad kunnen bereiken, worden 
paadjes door de stortsteenbermen 
gelegd.

Uiteindelijk bleek uit tellingen dat 
de nestelende en broedende grote 
sterns niet gevoelig waren voor de 
machines op de dijk. Er werden 
ongeveer 2800 jongen geteld.

Ecologisch werkprotocol
Er is een ecologisch werkprotocol 
opgesteld voor de dijkversterking 
en bouw van de gemalen. Hierin 
zijn een mitigatiepuzzel en voor-
schriften opgenomen waarin is 
vastgelegd hoe gewerkt moet
worden om soorten te weren of 
tijdelijk te verplaatsen.
Er worden bijvoorbeeld padden-
schermen geplaatst, zodat padden 
niet in de trekkersporen komen 
poedelen. Het gras wordt kort ge-
houden om te voorkomen dat mui-
zen en andere dieren zich schuil 
houden in het hoge gras. Riet wordt 
gemaaid zodat vogels niet te dicht 
bij de werkzaamheden nestelen. Bij 
de bouw van de gemalen is het nog 
een hele kunst geweest om te 
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De werkzaamheden zijn op diverse 
manieren te volgen. Van Pasen t/m 
de herfstvakantie zijn elke dins-
dagavond en zaterdagochtend 
rondleidingen met uitleg over de 
dijkversterking.
Aanmelden kan via www.hhnk-
rondleidingen.nl/waddenzeedijk

KOM KIJKEN!

ZANDSUPPLETIE PRINS HENDRIKPOLDER

VOGELS TREKKEN ZICH NIETS AAN VAN LAWAAIIGE MACHINES

BREDE ORCHIS

WERKZAAMHEDEN GEMAAL EIJERLAND

GROTE STERN
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ACTIVITEITENKALENDER 2019

APRIL

MEI
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JUNI
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AUGUSTUS
SEPTEMBER

OKTOBER
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NOVEMBER

DECEMBER
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Terug op het oude nest. Dat 
geldt voor de nieuwe boswach-
ter Publiek van Staatsbosbe-
heer. Anna Sprenkeling vervult 
die functie sinds 1 februari jl.
Tot haar veertiende woonde zij 
op Texel. De afgelopen tien jaar 
verbleef zij vooral in het buiten-
land, maar de liefde voor Texel 
bracht haar terug naar het 
eiland. Zij gaat aan de slag met 
onder meer recreatie, educatie 
en communicatie. Anna is te 
volgen via haar blog op 
www.boswachtersblog.nl/Texel

In januari werden in De Slufter 
twintig konikpaarden losgelaten 
die hier voorlopig het gebied gaan 
begrazen. De dieren zijn afkomstig 
uit het Oostvaardersveld, waar de 
populatie moest worden vermin-
derd. Doordat Staatsbosbeheer 
tijdelijk geen grote grazers in De 
Slufter had lopen, konden de 
paarden prima worden opgevan-
gen. De twintig hengsten lopen in 
een gebied van zo'n 350 hectare. 

Natuurvaria

Nieuwe soorten
gesignaleerd

Konikpaarden

NATUURGEBIED HANENPLAS HERINGERICHT
In opdracht van de provincie Noord-Holland krijgt de bijzondere natuur op Texel 
een flinke impuls en worden verschillende natuurgebieden heringericht om de 
leefgebieden voor zeldzame orchideeën en weidevogels te versterken. Afgelopen 
jaar werd na Dorpzicht het tweede heringerichte natuurgebied opgeleverd: de 
Hanenplas, gelegen in het noorden van Texel. De werkzaamheden in de Hanen-
plas hebben de natuur versterkt. De dichtgegroeide duinen zijn weer open en 
valleien natter, zodat bijvoorbeeld de parnassia weer volop kan gaan bloeien.
De voedselrijke bodem in de duinvallei is verwijderd en de van nature aanwezige 
schelpenbanken zijn blootgelegd. Bosjes zijn verwijderd om de openheid van het 
gebied te herstellen en om het foerageergebied van de velduil te versterken. De 
watergangen hebben natuurvriendelijke oevers gekregen. Als natuurliefhebber 
kun je ook beter genieten van al dat moois. Vanaf de Postweg is een nieuw fiets- 
en ruiterpad aangelegd dat via de kreek van de Roggesloot leidt naar De Slufter. 
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Nieuw gezicht bij SBB
......................................................................................

...............................................................

Toeval bestaat niet? Hoe dan ook: in 2018 
werd Texel uitgeroepen tot bijvriendelijke 
gemeente en dit jaar zijn drie nieuwe bijen-
soorten waargenomen. In Den Burg werd een 
tronkenbij gezien. Dit overwegend kleine en 
zwarte diertje nestelt onder andere in oude 
kevergangen van oud hout of in stengels van 
rietdaken. Een andere nieuwkomer op Texel is 
de gedoornde slakkenhuisbij, die in de Westerduinen werd gesignaleerd. Deze 
bij houdt zich vaak op langs bosranden, langs stuifkuilen en ook in (kalkrijke) 
duinen. In natuurgebied Dorpzicht liet de goudpootzandbij zich zien. Deze soort 
komt in heel Nederland voor, maar vooral in Zuid-Limburg. Hij is vaak te vinden 

op paardenbloemen en schermbloemigen. In de buiten-
Muy werd de rinks maskerbij gezien. Deze landelijk 

bedreigde soort komt verder alleen in het Oosten 
van Nederland voor. Nog meer insecten gespot: de 
schietmot en kokerjuffer in de Bleekersvallei, de 
kever buprestis novemmaculata in De Dennen en 
de vlindersoort groot dikkopje. 
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Den Nationalpark Dünen von Texel kann man eigentlich nicht mit Worten beschreiben. Den muss man fühlen, riechen, 
hören, erleben, erfahren. Ziehen Sie also los!

Masja Gielstra
Koordinatorin Nationalpark Dünen von Texel

Sich von der Diversität überwältigen zu lassen, sorgt für Ruhe und Entspannung. Es fordert Jung und Alt heraus, sich 
auf Abenteuertour zu begeben und neugierig zu sein. Zum Beispiel auf besondere Vogelarten, wie den Löffler und den 
Großen Brachvogel, die man in aller Ruhe von verschiedenen Vogelbeobachtungspunkten aus beobachten kann. Ver-
suchen Sie einmal, sich durch die Linse Ihrer Kamera auf kleine Details zu fokussieren oder genießen Sie andersherum 
die weite Aussicht, die Sie von den Dünen aus haben. 

Nirgendwo in den Niederlanden gibt es so viel Abwechslung in den Landschaften, wie auf Texel.
Farbenfrohe Heidefelder, besondere Salzwiesen, nasse Dünentäler, trockene Dünen, Laub- und
Kiefernwald, ausgedehnte Strände. Alles das findet man im Nationalpark Dünen von Texel.

Dieses einzigartige Stückchen Niederlande möchten wir gerne mit Ihnen teilen. Es gibt jede Menge
Möglichkeiten, die atemberaubende Natur auf Ihre Art zu erleben. Nehmen Sie zum Beispiel an einer
Exkursion mit einem Führer teil, der Sie, kletternd über die Dünen und schlendernd durch die Salzwiese, die Schönheit 
des Slufters entdecken lässt. Lassen Sie sich vom klaren Sternenhimmel an einem der seltenen, wirklich dunklen Orte 
der Niederlande überwältigen. Begeben Sie sich in die Wälder und lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf, wenn Sie es 
wandernd auf dem Sommeltjespad mit alten Legenden von Texel zu tun bekommen.
Das Teilen des Naturerlebnisses sorgt auch für eine Stärkung der Unterstützung beim Schutz und Erhalt der Natur. 
Reinigungsaktionen sind schöne Beispiele der Zusammengehörigkeit und für das Bedürfnis, der Natur im Nationalpark 
zu helfen. Zusammen sorgen wir dafür, dass nicht nur wir, sondern auch die zukünftigen Generationen davon genießen 
können.

Erleben Sie den Nationalpark, ziehen Sie drauf los!

DAS JAHR DES GROßEN BRACHVOGELS
2019 wurde von der Vogelbescherming und SOVON zum Jahr des 
Großen Brachvogels ernannt. Und das nicht ohne Grund, denn 
es steht schlecht um diesen markanten Watvogel. Der Grund? 
Nahrungsmangel und eine hohe Kükensterblichkeit in ihren 
wichtigsten Brutgebieten, den Weiden.
Einen Großen Brachvogel zu erkennen, ist recht einfach. Der 
lange, nach unten gebogene Schnabel hat eine sehr sensible 
Spitze und ist ein unverzichtbares Werkzeug. Der Vogel
stochert damit im Boden nach Würmern, Krebstieren und 
Schalentieren. Große Brachvögel haben einen typischen 
jodelnden Ruf. Sie sind das ganze Jahr über in den Niederlanden 
zu sehen. Es sind aber nicht immer dieselben Individuen: Unsere 
Brutvögel ziehen im Winter in den Süden, die nördlichen Brüter 
kommen hierher. 

Juli Ruhe, um Pflanzen und Vögeln 
eine Chance zu geben, und ich 
setze keinen Kunstdünger oder 
ähnliches ein. Das wollte ich immer 
schon. Ich habe kein Vieh mehr, 
jetzt laufen hier die Schafe vom Hof 
De Waddel. Es ist gut, dass die hier 
das meiste Gras auffressen. Im Juli 
wird es gemäht und das Heu von 
einem Lohnunternehmer einge-
bracht. Ich bin für den Unterhalt 
zuständig.’

‘Um Texel schön zu halten, wäre es 
nicht verkehrt, wenn sich der 
National Park über die ganze Insel 
ausdehnen würde, wodurch die 
Landwirtschaft weniger intensiv 
werden würde’, schließt Kikkert. 
‘Echte biologische Landwirtschaft 
geht nicht, denn dann nimmt die 
Produktivität zu stark ab. Wir 
müssen aufeinander zu wachsen.’

Hoeve De Kroontjes, Watermolen-
weg Den Hoorn, war ein Hof aus der 
Flurbereinigung mit gemischten 
Einkommenszweigen: Schafe, Rinder 
und Ackerbau. Kikkert hielt nichts 
von der sich immer weiter ent-
wickelnden Landwirtschaft: ‘Es 
wurde alles größer und mehr und 
ich hatte keine Lust, bei den großen 
Boxenliegeställen mit zu machen. 
Die haben das Gülleproblem verur-
sacht. Obwohl es hier nicht zu viel 
Gülle gibt, kann man schon von 
einem Stickstoffproblem auf Texel 
sprechen. Ich habe an dem Rennen 
nicht teilgenommen.’

Er entschied sich für die biologisch-
dynamische Landwirtschaft, als die 
gerade begann, sich zu entwickeln. 
‘Es war eine sehr schöne Zeit. Ich 
habe die Schafe gemolken und aus 
der Milch Käse und Joghurt ge-
macht, zudem hatte ich noch etwas 
Ackerland. Ich produzierte für 
kleine Läden auf Texel und in 
Amsterdam. Mit harter Arbeit kon-
nte man den Kopf gerade über 
Wasser halten. Bis zwei Uhr in der 
Nacht stand ich da, um den Porree 
fertig zu machen; der ging mit der 
ersten Fähre nach Amsterdam. Als 
die großen Ladenketten sich für Bio 
zu interessieren begannen, nahm 

auch der Naturschutz an
Fahrt auf. Ich war schon
etwas älter und entschied mich
für den Naturschutz.’

‘Wahrscheinlich war ich der erste 
Landwirt, der in den Niederlanden 
im Naturschutz arbeitete. Das 
Stückchen Land beim Naturgebiet 
De Petten, da konnte ich nichts mit 
anfangen. Ich habe es pflügen las-
sen, so dass man mit einem Trecker 
das Heu abtransportieren konnte. 
Das ging damals noch recht leicht, 
heute bekäme man Probleme mit 
den Regelungen. Ein Biologiestu-
dent, der hier später Studien durch-
führte, wollte nicht glauben, dass 
es umgepflügt war, so viele ver-
schiedene Pflanzen fand er hier. Es 
gibt hier eine große Abwechslung 
im Land: höher, niedriger, kalkreich. 
Man findet hier Orchideen, Gras-
nelken, Natterzungen.’

‘Als Naturbauer ist man eigentlich 
privater Naturschützer. Die Gegner 
bezeichneten es als 'Subvention', 
aber das ist es nicht: Man produ-
ziert Natur.’ Die landwirtschaftliche 
Nutzung ist nicht immer mehr das 
Ziel, jetzt ist es Naturschutz. ‘Einige 
Hektar sind noch landwirtschaft-
lich; die bekommen von Februar bis 

Naturbauer Kees Kikkert übernahm Ende der 60er den 
Bauernhof von seinen Eltern, in Steinwurfentfernung 
von den Dünen bei der Mokbaai. 

‘Ich habe an dem Rennen
nicht teilgenommen’

Naturbauer Kees Kikkert

FO
TO

’S
 JO

S 
VA

N 
DE

N 
BE

RG
 / 

GE
RT

HA
 W

ES
SE

LS
 

47

FELDEULE



4948 | Natuureiland Texel

An der Wattenmeerseite der Insel 
wurde viel neue Natur angelegt, die 
von Wattvögeln dankbar als Brut-
platz und Hochwasserrastplatz an-
genommen wird. Steigen Sie aufs 
Rad, um sich all das Schöne von 
den neuen Vogelbeobachtungshüt-
ten aus anzusehen.
Startpunkt: Kreisel beim VVV Texel, 
Emmalaan 66, Den Burg. Nehmen 
Sie den Muschelpfad und biegen Sie 
am Ende rechts ab, in den Haffel-
derweg. An der T-Kreuzung biegen 
Sie nach links ab (Leemkuil) und 
nehmen Sie den dritten Weg nach 
rechts, zwischen den Grassoden-
wällen. Über den 'Russenfriedhof' 
gelangen Sie auf den Zuidhaffel.
Biegen Sie rechts ab und dann links 
in die Doolhof (=Straße). Am Ende 
des Schilderwegs biegen Sie links 
ab. Nehmen Sie den ersten Weg 
rechts: den Middellandseweg. 
Fahren Sie nach rechts auf den 
Laagwaalderweg und dann nach 
links zur Ottersaat. Kurz vor der 
Kurve kommen Sie über einen 
kleinen Weg durch die Weide zur 
Vogelbeobachtungshütte 
Dijkmanshuizen. Diese bietet Aus-

Brutinseln und der Beobachtungs-
hütte mit Aussicht auf die alte 
Lehmgrube, wo Hunderte zwit-
schernde und flatternde Vögel die 
Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Perle
Fahren Sie weiter am Deich entlang 
und fahren Sie die erste Gelegen-
heit nach rechts hoch, durch die 
versteckte Perle De Zandkes, wo
im Frühjahr unter anderem Ufer-
schnepfen, Brandgänse und Säbel-
schnäbler zu sehen sind. Wenn Sie 
vom außendeichs gelegenen Polder 
wieder auf den großen Deich 
radeln, sehen Sie schon die Minke-
waal, ein kleines Gewässer mit 
einer Uferschwalbenwand. Fahren 
Sie hier lang zum Wagejot. Das 
langgestreckte Gewässer ist für die 
Kolonie von Brandseeschwalben 
bekannt, die von April bis einschlie-
ßlich Juni zu bewundern ist. Vater 

sicht auf Schilffelder, in denen 
Schilfrohrsänger, Teichrohrsänger, 
Rohrammer und Rohrweihe gerne 
brüten.

Aus dem Ei 
Folgen Sie dem Weg zum IJsdijk. 
Willkommen auf dem Vogelboule-
vard! Gehen Sie hier zuerst ein 
kleines Stück nach rechts, um zum 
Naturgebiet Ottersaat zu kommen. 
Auf den kleinen Inseln in diesem 
bracken Gewässer brüten im Früh-
jahr hunderte Flussseeschwalben, 
Säbelschnäbler und Lachmöwen. 
Mit ein wenig Geduld und einem 
Fernglas kann man sehen, wie die 
Küken schlüpfen. Gehen Sie danach 
wieder in Richtung Norden. Links 
liegt das Naturgebiet Dijkmans-
huizen, eines der kleinen Vogel-
paradiese, die in den letzten Jahren 
für Küstenbrutvögel, wie Säbel-
schnäbler, Sandregenpfeifer und 
Flussseeschwalben angelegt 
wurden. Auch salzliebende Pflanzen 
und Orchideen fühlen sich hier 
zuhause. Schleichen Sie über den 
Weg hinter dem Deich entlang zum 
Beobachtungsschirm zwischen den 

und Mutter fliegen mit kleinen 
Fischen für den brütenden Partner 
oder die neugeborenen Jungen hin 
und her. Außerhalb der Brutsaison 
sind hier immer wieder Watvögel, 
die das Gebiet zum Rasten nutzen.

Fahren Sie weiter, rechts den Deich 
hinauf, um die Aussicht über das 
ausgedehnte Watt mit seinen 
launischen Austernbänken und auf 
der anderen Seite die Mühle Het 
Noorden zu genießen. Setzen Sie 
Ihre Tour über den Lancasterdijk 
nach Utopia und De Schorren fort. 
Von Ende März bis Ende August 
stehen zwischen den Naturgebieten 
ehrenamtliche Vogelwärter bei der 
Wattwächterhütte von Natuur-
monumenten bereit. Sie erzählen 
Ihnen gerne von der Löfflerkolonie 
auf De Schorren oder wo man den 
besten Kaffee mit Kuchen bekom-
men kann. Schauen Sie auch einmal 
durch ein Teleskop auf die Brand-
seeschwalben und Watvögel, die 
auf den kleinen Muschelstränden 
von Utopia brüten.

Kehren Sie zurück über den Deich 
und nehmen Sie nach der Mühle 
Het Noorden den ersten Weg nach 
rechts: De Loswal/Oosterweg.
Fahren Sie durch den Ort Oost und 
fahren Sie dann nach rechts auf 

Die Mitarbeiter des VVV Texel kennen die Insel wie ihre Westentasche und teilen gerne ihre Lieblingsrouten 
mit Ihnen. Speziell für die Leser von Natuureiland Texel haben sie diese 35 km Fahrradtour zusammen gestellt: 
durch das schafreiche Gebiet des Hoge Berg hin zum Vogelboulevard.
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den Zwinweg, um vom neuen 
Aussichtspunkt in Drijvers 
Vogelweid De Bol den Überfluss an 
besonderen Blumen, darunter 
seltene Orchideen zu bewundern. 
Dieses Naturgebiet ist über einen 
kleinen Landweg an der rechten 
Seite zu erreichen.

Fahren Sie zurück zum Oosterweg 
und fahren Sie nach rechts Rich-
tung Oosterend. Biegen Sie kurz vor 
dem Dorf links ab und fahren Sie 
um das Dorf herum über Zeven-
huizen, Oostkaap (rechtsab), 
Achtertune und Nesweg. Biegen Sie 
am Spangerweg rechts ab, an der 
Kreuzung links halten. Biegen Sie 
am Kadijksweg links ab. Wenn Sie 
diesem Weg folgen, kommen Sie 
über den Hallerweg nach Den Burg. 
Fahren Sie hier rechts ab, dann 
links bei de Sluyscoog und bei der 
Bernhardlaan wieder links. Folgen 
Sie dem Weg, der in die Emmalaan 
über geht, und Sie sind wieder beim 
VVV angekommen. 

BEOBACHTUNGSSCHIRM

LÖFFLER

Weitere schöne Fahrrad-
routen finden Sie im Büchlein 
Inselrouten, eine Ausgabe 
des VVV Texel. Siehe 
www.texel.net/radfahren

't Horntje

Den Hoorn

De Cocksdorp

Zuid Eierland

De Waal

Oosterend
Oost

Den Burg

De Koog

VOGELKIJKHUT 

OTTERSAAT

DIJKMANSHUIZEN

WAGEJOT

UTOPIA

DE SCHORREN

MINKEWAAL

 DE BOL 



WIRD DER SLUFTERPRIEL
FREI MÄANDRIEREN?
Früher wollte man den Slufter zähmen. Mit Sandaufschüttungen wurde 
die Meeresöffnung geschlossen, aber das Wasser hat immer gewonnen.
Jedes Mal, wenn der Mensch dachte, es geschafft zu haben, brach die 
Öffnung wieder auf. 1858 gab der Mensch es definitiv auf: In dem Gebiet 
wurde kein Polder gebaut und das Meer bekam freies Spiel. 
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Heute dagegen möchten wir, dass 
dieses prächtige Salzwiesengebiet 
ab und zu überflutet wird. Ohne ein 
regelmäßiges Salzwasserbad wür-
den hier ganz andere Pflanzen 
wachsen. Jetzt dominieren salzto-
lerante Arten wie Queller, Strand-
Beifuß, Strandflieder und Strand-
Grasnelke. Bei Springflut und Sturm 
kann der ganze Slufter unter Was-
ser stehen. Das Meerwasser kommt 
dann bis an den Fuß des Deiches! 
Die Priele im Slufter stehen in Ver-
bindung mit dem Meer und enthal-
ten auch Salzwasser. In ihnen leben 
kleine Tierchen, wie Garnelen und 
junge Plattfische. Man kann sie mit 
einem Kescher fischen.

Mit dem älter werden des Gebietes 
verändert sich auch die Zusammen-
setzung der Pflanzen und Tiere, die 
hier leben. Vor allem der Ort, an 
dem die Arten leben können, ver-
schiebt sich. Auch in dem Maße, wie 
der Mensch die Entwicklung beein-

flusst, verändert. Vor allem die 
Breite und der Umfang des großen 
Priels durch den Slufter unterliegt 
der Veränderung.

Frei mäandrieren
In den letzten Jahrzehnten durfte 
der Priel nicht breiter als 500 Meter 
sein. Eine breitere Öffnung 
zwischen den Dünen würde nicht 
sicher sein. Um dies zu erreichen, 
wurde die Freiheit des Prieles in 
seiner Mäanderbewegung von Süd 
nach Nord und umgekehrt be-
schränkt. Wenn der Priel zu breit zu 
werden drohte, griff der Mensch 
ein. Da jetzt viel genauer gerechnet 
werden kann, scheint es so, dass 
bei einem viel breiteren Durchgang 
die Sicherheit des Küstenschutzes 
erhalten bleibt. Sogar bei einer 
breiteren Öffnung, wie es sie in der 
Vergangenheit noch nicht gegeben 
hat. Nach der Sturmflutkatastrophe 
1953 waren es 850 Meter und es 
wird nicht erwartet, dass die Öff-

nung noch viel breiter werden wird. 
In diesem Jahr entscheidet die 
Hoogheemraadschap (Deichver-
band), ob es für die Sicherheit von 
Texel noch nötig ist, die Öffnung zu 
beschränken.

Pioniere
Es spricht viel dafür, das freie 
mäandrieren des Slufterpriels zu zu 
lassen. Zum einen, weil der Slufter 
eines der wenigen Gebiete in den 
Niederlanden ist, wo die Natur 
kaum vom Menschen gelenkt wird. 
Ein sich natürlich bewegender 
Slufterpriel macht das Gebiet noch 
ein Stückchen natürlicher.
Das Wandern des Priels direkt hin-
ter der Öffnung sorgt auch dafür, 
dass Salzwiesenstücke abbrechen 
und an einer anderen Stelle wieder 
neu gebildet werden. Hier entste-
hen immer wieder neue Pionier-
stadien für das Salzwiesenleben 
und auf die wird nicht gerne ver-
zichtet. 
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Im Slufter finden verschiedene Exkursionen statt, von denen einige sich speziell auf Familien mit Kindern richten. 
Es werden Kescher, Eimer und Lupen mitgenommen. Es wird probiert, gerochen, gefischt, geschaut und entdeckt. 
Erlebe den Slufter mit all deinen Sinnen und buche eine Exkursion, die zu dir passt! Das geht bei ecomare.nl 
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Auf dem größten Teil der Insel dür-
fen Hunde frei laufen. Und auf der 
Fähre und in vielen Gastronomiebe-
trieben wird der Hund gastfreund-
lich empfangen. Zugleich ist Texel 
eine echte Vogel- und Schafinsel. 
Hundebesitzer sind sich nicht immer 
bewusst darüber, dass ihr lieber 
Vierbeiner für die Tiere eine ernst-
hafte Bedrohung sein kann. Darum 
gibt es an vielen Stellen auf Texel 
einen gratis Flyer, in dem deutlich 
angegeben ist, wo Hunde frei lau-
fen dürfen und wo nicht. 

Jagdinstinkt
Jeder Hund hat einen Jagdinstinkt. 
Der kann plötzlich erwachen, wenn 
er ein Tier riecht oder laufen sieht. 
Es kommt auf Texel regelmäßig vor, 
dass Hunde Schafe angehen.
Die erschrecken dann und fliehen. 
Trächtige Tiere können dadurch 
eine Fehlgeburt erleiden. Sie kön-
nen auch in einen Graben oder 
Trinkteich landen und ertrinken. 
Getrieben von seinem Jagdinstinkt 
kann ein Hund sogar ein Schaf tot 
beißen. Halten Sie Ihren Hund dar-
um in der Nähe von Vieh immer an 
der Leine.

Auch für Vögel kann ein Hund ge-
fährlich sein. Wenn sie vor einem 
Hund flüchten und ihr Nest verlas-
sen, sind die Eier oder Küken eine 
leichte Beute für Raubtiere.
Die Vögel können das Gebiet als 
gefährlich erleben, wodurch sie in 
der Folge hier nicht mehr brüten 
werden. Auch die erwachsenen 
Tiere haben darunter zu leiden, 
wenn sie verjagt werden. Viele 
Zugvögel nutzen die Insel, um sich 
auszuruhen und Nahrung für ihre 
tausende von Kilometern lange 
Reise in den Norden oder Süden 
aufzunehmen. Wenn sie aufge-
scheucht werden, haben sie zu 
wenig Möglichkeiten, ihre Reserven 
aufzufüllen und sie laufen Gefahr, 
ihr Endziel nicht zu erreichen.

Texel ist bei Hundebesitzern beliebt. Kein 
Wunder: Was gibt es schöneres für einen Hund, 
als mit voller Geschwindigkeit über den Strand 
zu rennen oder frei durch den Wald zu stöbern? 

HUNDEFREUNDLICHE
NATURINSEL

Gratis Flyer voller
praktischer Informationen

Der Hunde-flyer ist unter anderem beim VVV Texel in Den Burg zu bekommen. 

LEGENDE:

Leinenpflicht für Hunde vom

1. März – 1. September

Hunde ganzjährig an die Leine 

Auf bewachten Strandabschnitten anleinen,

wenn dies auf den Schildern angegeben ist
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