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In Nationaal Park Duinen van Texel ervaar je rust en ontspanning. Verwonder je in de duinen, 

hoor de vogels zingen, stap op de fiets of maak een mooie wandeling. Wat je ook doet, pak je 

genietmomentjes! Schud de alledaagse hectiek van je af en laat de fantastische natuur op je 

inwerken. Kom tot rust en laad jezelf weer op. Op Texel kan het!
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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.

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.

Ken jij onze spelregels?

gebieden om te struinenGroen: 

 gebieden met veel fiets-, wandel-Oranje:

en ruiterpaden, inclusief atb-pad

gebieden met minder paden en alleenGeel: 

toegankelijk voor aangegeven gebruik 

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.

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 33

voor tips als je hond mee is naar Texel.

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

Gezond genieten op Texel
De kans is heel groot dat je Texel hebt gekozen voor de 
geweldige mix van prachtige natuur, lokale producten, 
rijke cultuurgeschiedenis, fijne accommodaties op 
prachtige locaties en de mogelijkheden om buiten te zijn. 
Eropuit in de natuur is niet alleen leuk, maar ook 
bijzonder heilzaam voor je gezondheid, zowel mentaal 
als fysiek. Je ontstresst en bouwt een betere weerstand 
op. Hoe dat zit, lees je op pagina 34. De meesten van ons 
gaan naar bos, strand of duinen om lekker te wandelen 
of te fietsen. Het Texelse bos is echter ook een prachtige 
plek voor een uitdagende training, zoals een bootcamp! 
Wij hebben een leuke, laagdrempelige training uitgezet 
op een prachtige plek in de Dennen. En iedereen kan 
mee, jong en oud.
Ons Nationaal Park blijkt niet alleen voor recreanten een 
goede trainingsplek. Ook topsporters bereiden zich op 
Texel voor. Zoals topveldrijdster Denise Betsema, die in 
januari 2021 derde werd op het Wereldkampioenschap 
Veldrijden. Een interview met haar lees je op pagina 36.

Misschien wel meer dan ooit was het Nationaal Park juist 
afgelopen jaar een belangrijke plek om er even uit te 
zijn. Om tot rust te komen of juist om je energie kwijt te 

kunnen. Dat natuur ook de 
creativiteit prikkelt, zien we 
ook terug in alle prachtige foto's 
die bezoekers maken in de Texelse 
natuur. Dus blijf eropuit trekken met je gezin, geniet van 
tentoonstellingen of ga mee met een gids om de bijzon-
dere plekken te ontdekken. Tips voor leuke excursies 
vind je vanaf pagina 40. 

De toegenomen belangstelling voor ons park heeft ook 
een keerzijde: de druk op de natuur neemt toe. Dus wees 
welkom, geniet volop, maar help ons ook om voor deze 
kwetsbare natuur te zorgen. Blijf op de paden en laat 
geen afval achter. 

Als wij goed voor de natuur zorgen, zorgt de natuur
goed voor ons!

Masja Gielstra
Coördinator Nationaal Park Duinen van Texel

MASJA GIELSTRA
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Kees Camphuysen met het eerste ei van 2020 

Kees Camphuysen met het eerste ei van 2020 
Zilvermeeuw bij (markeer) nestpaaltje
Zilvermeeuw samen met een paar kleine mantelmeeuwen 
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Anders dan de meeste mensen denken, gaat het slecht 
met de meeuwen. In de duinen van Texel leven twee 
soorten. 'Het streefgetal van 11.000 tot 14.000 voor de 
kleine mantelmeeuwen in het Nationaal Park wordt niet 
behaald en hun aantal wordt elk jaar lager. De zilver-
meeuwen zaten in de jaren tachtig in Nederland aan hun 
top met 90.000 exemplaren. Nu zijn het er nog 30.000. 
Hun aantal neemt in heel Europa af', vertelt Camphuysen. 
'Waarom? Dat proberen we te achterhalen door te onder-
zoeken hoe de populatie functioneert.'

Meeuwen passen zich aan de omstandigheden aan. 'Maar 
het gaat nu te snel voor ze en kennelijk hebben ze te 
weinig andere mogelijkheden', legt de wetenschapper uit. 
De meeuwen hebben in de vorige eeuw ook al veel veran-
deringen meegemaakt. Nu krimpt de vissersvloot en mag 
er minder vis terug in zee worden gegooid. Vuilnisbelten 
zijn afgedekt. Sommige kolonies waren daar sterk van af-
hankelijk. Op Texel lag er een pal naast het broedgebied.

De grootste meeuwenkolonie is nu die in De Geul. Daar 
leven ongeveer 3500 zilvermeeuwen en 7500 kleine man-

telmeeuwen. Deze kolonie vormt een geheel met die van 
de Kelderhuispolder, waar Camphuysen onderzoek doet.

Magische grenzen
'Het is een fabeltje dat meeuwenpaartjes elkaar trouw 
zijn. We weten nu door DNA-onderzoek dat dat niet zo is', 
vertelt hij. 'Het vrouwtje heeft de keus of zij alle eieren 
door één partner laat bevruchten. Als ze ook met een 
ander mannetje paart, gebeurt het wel altijd 'stiekem'. 
Alle keren dat ik overspel zag, was dat op initiatief van 
het vrouwtje. Misschien spreiden de mannetjes zo ook de 
risico's. Ook weten we nu dat als ze uit elkaar gaan de 
nieuwe partners meestal de buren zijn.
Na het broedseizoen negeren de partners elkaar, maar 
dat verandert weer aan het begin van het volgende sei-
zoen. De partnerkeuze wordt waarschijnlijk bepaald door 
het succes van het vorige jaar.' 

Plaatstrouw
De plaatstrouw is extreem: als een meeuw tien meter van 
z'n normale plekje broedt, is er iets aan de hand. Er zijn 
magische grenzen. Als de buren daar een stap overheen 

Scholekster

Meeuwen hebben een slechte naam, maar volgens de Texelse onderzoeker Kees Camphuysen zijn het 'hartstikke 
leuke beesten'. En hij kan het weten, want de ecoloog onderzoekt al vanaf 2005 de kolonie in de Kelderhuispolder. 
Van half april tot half augustus is hij daar zes dagen per week te vinden. 

Lief en leed van vogels met een slechte naam
Meeuwenonderzoeker Kees Camphuysen

geworden. De andere dagen nege-
ren ze me. Ik kom maar in een heel 
klein stukje van de kolonie. Als ik 
van de paden afwijk, stijgen ze in 
een wolk op, ze reageren alsof ik 
een indringer ben. Ze alarmeren 
onmiddellijk als ze me elders zien. 
Toen ik onderzoek deed in West-
Afrika vloog een kleine mantel-
meeuw van Texel bijna vloekend
op van het strand toen ik eraan 
kwam.' Camphuysen herkent 'zijn' 
vogels omdat hij ze een groene ring 
geeft. Als je een meeuw met een 
groene ring ziet, is dat dus vrijwel 
altijd een Texelse meeuw. 

Snacken in Amsterdam
De kleine mantelmeeuw brengt de 
winter vaak door in Spanje en 
Portugal, en ook wel in Engeland, 
Frankrijk of West-Afrika. De zilver-
meeuw gaat meestal niet verder 
dan Zuid-Holland of Zeeland. 
Sommige 'Texelse' meeuwen gaan 
eten in Amsterdam, kleine mantel-
meeuwen soms helemaal in Enge-
land. Er is een bekend verhaal over 

zetten, is het oorlog. Elk jaar wor-
den die grenzen opnieuw vastge-
steld, een heel spektakel. Ze probe-
ren allemaal de beste plek te be-
zetten. De plaatstrouw helpt een 
paartje om elkaar vanaf januari 
terug te vinden op het Texelse 
strand. 'Je ziet Texelse paartjes 
zilvermeeuwen elkaar het hof 
maken in Almere of Amsterdam, 
vaak de overwinteringsplekken van 
het mannetje', vertelt de onder-
zoeker. 'Pas eind maart durven ze 
echt in de kolonie te gaan zitten, 
daarvóór gaan ze niet langer dan 
een half uurtje per dag. Ik denk 
omdat ze daar ratten en katten 
aantrekken. Ik heb volwassen 
meeuwen op het nest verscheurd 
zien worden door verwilderde 
katten.'

'Ik ben een meeuw geworden'
'Mij kennen ze, en ook de onder-
zoekers die ik meeneem. Ze weten 
wat ik kom doen: eens in de drie 
dagen kijk ik in hun nest, dan val-
len ze me aan. Ik ben een 'meeuw' 

een meeuw van Texel die in Amster-
dam een patatje ging halen bij de 
Febo in de Leidsestraat. 'Maar dat 
klopt niet. In werkelijkheid vloog
hij naar de Damstraat in de rosse 
buurt. Naar een dak met uitzicht op 
de viskraam van Henk. Soms werd 
hij daar gevoerd.' 

Het zijn altijd dezelfde meeuwen 
die met de veerboot meevliegen om 
de stukjes brood op te vangen die 
passagiers naar hen gooien. 'Dat is 
heel moeilijk vanwege de enorme 
turbulentie. Vrouwtjes zijn er beter 
in. Zij zijn kleiner en slanker, en 
durven meer. De vrouwtjes vliegen 
op ooghoogte, de mannetjes boven 
het dak', vertelt de onderzoeker. 
Het lijkt erop dat de jongen niet 
leren foerageren van hun ouders. 
Ze worden gevoerd, maar verder 
worden ze totaal aan hun lot over-
gelaten. Na de broedtijd gaan er 
veel dood. De ouders trekken ook al 
een maand eerder weg dan de 
jonge vogels, ze leren hen geen 
trekroute. 'Het is moeilijk om een 
meeuw te zijn', besluit Camphuysen 
filosofisch.

DE MEEUWEN BIJ DE VEERBOOT ZIJN ALTIJD DEZELFDE

ZILVERMEEUW BIJ NESTPAALTJE

MEEUWEN VOEREN OP DE TESO BOOT

DE KOLONIE IN DE KELDERHUISPOLDER

ZILVERMEEUW TUSSEN KLEINE MANTELMEEUWEN

KEES CAMPHUYSEN MET HET EERSTE EI VAN 2020 

ZILVERMEEUW

INTERVIEW
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Op het tijdstip dat wij mensen ons terugtrekken in ons huis, het licht aandoen en tot rust komen, zijn er dieren 
die juist wakker worden. Dieren kunnen verschillende redenen hebben om liever 's nachts aan de wandel te gaan.

je een groot deel van het jaar
's avonds vleermuizen zien vliegen. 
De laatvlieger is hier algemeen;
het is dan ook een soort die goed 
tegen wind kan. 

Veiliger
Pissebedden, slakken (vooral 
naaktslakken) en amfibieën als 
kikkers en salamanders drogen snel 
uit. Door vooral in de schemering 
en 's nachts actief te zijn, ontlopen 
ze de felle zon. Nachtactieve in-
secten schuwen het licht om een 
andere reden. Ze zijn namelijk een 
prooi voor veel overdag jagende 
dieren, zoals vogels. Een nachtdier 
moet natuurlijk wel zijn eigen 
voedsel in het donker kunnen 
vinden. Geur kan hierbij helpen. 
Kamperfoelie bijvoorbeeld, ruikt 's 
nachts heel sterk. Nachtvlinders 
kunnen de bloemen hierdoor heel 
makkelijk vinden in het donker.  

Een deel van de nachtactieve 
zoogdieren ontloopt in het duister 
zijn vijanden. Muizen bijvoorbeeld, 
zijn een gewilde prooi. 's Nachts 
lopen ze minder risico om gepakt te 
worden. Met hun goed ontwikkelde 
reukvermogen en snorharen vinden 
ze hun weg in het donker. Een bij-

Muizen

zondere muizensoort die op Texel 
leeft, is de noordse woelmuis. In de 
rest van Nederland komt deze soort 
nauwelijks voor. Op Texel moeten 
muizen 's nachts vrezen voor kerk-
uilen en ransuilen. Overdag zijn ze 
hun leven niet zeker door onder 
andere buizerds, torenvalken en 
velduilen.

Meer voedsel
Er zijn ook zoogdieren die 's nachts 
actief zijn om nachtactieve prooi-
dieren te kunnen vinden. Zo is het 
voor egels gunstig om 's nachts 
rond te scharrelen. Dankzij hun 
scherpe neus vinden ze in het 
donker makkelijk hun lievelings-
voedsel: wormen en insectenlarven 
die het zonlicht mijden. 
Vleermuizen gebruiken echolocatie 
waarmee ze zelfs in de donkerste 
nachten nachtinsecten kunnen 
opsporen. Ook op Texel kun           

NACHTDIEREN

RANSUIL

Als de duisternis valt, komen zij tot leven

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

Ontdek het donker!
Ga eens op een mooie avond in de 
schemering de natuur in! Naarmate je 
minder kunt zien, worden je andere 
zintuigen scherper. Met kinderen is de 
gezinstocht 'Beleef de duisternis' een 
aanrader. Deze tocht voert door een 
mooi stuk van het Nationaal Park en 
is gratis beschikbaar in de izi.TRAVEL-
app. Zoek op Ecomare en kies voor 
'Beleef de duisternis'. De tocht, met 
opdrachtjes onderweg, duurt onge-
veer 1, 5 uur. Geschikt voor gezinnen 
met kinderen van 8 tot 14 jaar.
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Zoals de vogels in het bos

is alles deel van een geheel

waarin de dingen samengaan

En hoe verschillend we ook zijn

ook wij maken daar deel van uit

daar konden we eens stil bij staan

We horen vaak de vogels wel

maar luisteren niet goed genoeg

begrijpen daarom niet hun zang

We moeten er voor open staan

en ons verkwikken aan hun lied

waarnaar ik vaak zo sterk verlang

Vanuit de struiken klinkt muziek

een lage triller, langgerekt

een vogel zingt zijn melodie

En uit de allerhoogste boom

een schril contrast, een hoog gefluit

toch klinken ze in harmonie

Ik kan gewoon naar buiten gaan

waar de natuur al op me wacht

waarin ik rust vind en balans

Ik gun dat ook mijn medemens

mijn kinderen, mijn toekomst ook

want dit is echt een buitenkans

Een buitenkans

Jan van de Venis, voorzitter van 
Nationaal Park Duinen van Texel, 
voelt zich sterk met de natuur op 
het eiland verbonden. En vooral
met het noordelijkste stuk van het 
Krimbos. Componist en schrijver
Pip Barnard vertaalde Jans gevoel
in een prachtige songtekst. Wil je 
weten hoe dat klinkt? Scan de
QR-code!

'Herken je dat? Het gevoel dat het 
hele bos lijkt te zingen. Dat al die 
verschillende melodieën van zingen-
de vogels toch een harmonieus ge-
heel vormen. Je neemt al die ge-
luiden in je op, kijkt om je heen en 
geniet! Juist in tijden waarin minder 
mogelijk is, zorgt de natuur voor 
vrolijkheid, verbinding en intense 
tevredenheid.'

ODE AAN HET
ZINGENDE KRIMBOS 

Texels 'Onkruidsoepje'

'Onkruidsoep' met Texels br�d
ETEN UIT DE TEXELSE NATUUR

Wat heb je nodig voor vier personen: 

Fruit het uitje 5 minuten in de boter of olie (niet bruin laten 
worden), daarna fijngesneden knoflook erbij en even om-
scheppen. Voeg het gewassen en gedroogde (in de sla-
centrifuge) 'onkruid' erbij, omscheppen tot het slinkt, hete 
bouillon en aardappels erbij. Even doorwarmen en pureer 
dan de soep. Zout en peper (eventueel een scheutje room) 
naar smaak toevoegen.

• klont boter (of Texelse koolzaadolie voor een vegansoep)
 2 sjalotten of uitjes•
 2 teentjes knoflook•
 4 flinke kruimige zilte Texelse aardappels•
 500 gram 'onkruid', bijvoorbeeld zevenblad, zuring,•

 daslook, winterpostelein, blad van strandbiet of lamsoor.
 Kun je niets vinden, dan is wilde spinazie ook lekker
• 1,5 liter bio-bouillon

Kook de ongeschilde aardappels in ongeveer 15 minuten 
gaar in gezouten water. Trek het schilletje van de nog hete 
aardappels af. Als het te heet is aan je vingers, prik de 
aardappel dan aan een vork, dan gaat het makkelijker.

Maak af met wat nootjes of pitjes en eetbare bloemblaadjes. 
Eet er goed Texels brood bij.
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Ben jij nieuwsgierig naar gerechten uit de Texelse natuur, maar heb je geen zin of tijd om 
zelf in de keuken te staan? Sabien organiseert regelmatig Texelse thema-diners op 
bijzondere locaties. Via de Facebookpagina 'STAAL kookt op locatie' blijf je op de hoogte 
waar en wanneer Sabien weer een lunch of diner organiseert of kijk op staalcatering.nl. 

Hoe makkelijk is het om je boodschappen in de winkel te halen,
maar hoe leuk is het om met het hele gezin de ingrediënten van je maaltijd zélf te plukken of
te zoeken! Cateraar Sabien Bosman heeft zich toegelegd op het koken met Texelse producten.
Ze kookt graag met groenten die je zelf kunt plukken. Speciaal voor Natuureiland Texel 
ontwikkelde ze dit gerecht met verrassende Texelse ingrediënten. Eet smakelijk!

Ga niet zomaar wildplukken in beschermde 
natuur. Houd je aan de regels.
Kijk op npduinenvantexel.nl/nuttig
voor meer informatie. 



Een van de hoogste duinen van Texel is de Bertusnol. De trap daagt uit tot een 
pittige klim. Laat je daar als het even kan niet door weerhouden, want boven word 
je beloond met een prachtig weids uitzicht over De Muy en de aangrenzende Slufter. 
De Muy is een uitgestrekt gebied met een boeiende historie en een rijke natuur.

De Muy

RIJKE NATUUR
TUSSEN STEILE
DUINEN
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Het zou nooit hebben bestaan zonder de ondernemers-
drang die de Texelaars ook in vroeger eeuwen al beza-
ten. Oorspronkelijk was Eierland een apart eilandje naast 
het grotere Texel. Maar het zeegat dat hen scheidde, 
verzandde steeds meer. Toen de doorgang in de zeven-
tiende eeuw helemaal dicht was, werd besloten hier een 
stuifdijk aan te leggen om de eilanden te verbinden. Er 
werden helmplantjes geplant die het zand vasthielden 
en in 1630 was de eerste zanddijk klaar. 
Ten noorden van De Koog ontstonden op het Noordzee-
strand in de loop der tijd zandduinen en achter die duin-
tjes een kwelder. In 1859 werd daar een dijkje omheen 
gelegd, zodat de eilandbewoners weer over een nieuwe 
polder konden beschikken.

Constante strijd met het zeewater
Het klinkt eenvoudiger dan het was, want de Texelaars 
moesten een constante strijd met het water voeren om 
het nieuwe land te behouden. Keer op keer brak de zee 
bij storm door de duinenrij. In De Slufter liet men het op 
een gegeven moment maar zo. Daar danken we nu een 
uniek natuurgebied aan, dat regelmatig met zeewater 
overstroomt. Ook de Muy-vallei stond door een door-
braak een tijdlang in verbinding met de zee. Maar hier 
lukte het uiteindelijk wél om het gebied definitief af te 
sluiten voor het water. Er werden weilanden aangelegd 
voor het vee. Eind negentiende eeuw verrees aan de 
Noordzeekant nóg een zanddijk.
Om zeewater uit De Slufter tegen te houden, werd een 
dijkje gebouwd. De Muyplas is een restant van de oude 
zeegeul er ooit liep.

Lepelaarskolonie
De Muy kenmerkt zich nu door de opvallend hoge, steile 
duinen. Niet voor niets koos Bertus Eelman, een van de 
eerste vogelwachters van Staatsbosbeheer, de naar hem 
genoemde 'nol', Texels voor duin, als uitkijkpost. Van 
hieraf had hij een goed overzicht over de Muyplas. Daar 
ontstond aan het begin van de vorige eeuw de oudste 
lepelaarskolonie van de Wadden. Het was Bertus' taak 
om die te beschermen tegen eierrapers. 

Vanaf eind februari komen hier de lepelaars weer terug 
uit hun overwinteringsgebieden in Zuidwest-Europa en 
aan de Afrikaanse westkust. Tijdens het broedseizoen is 
het groene wandelpad langs de plas gesloten om hen 
rust te bieden bij het grootbrengen van de jongen. 
Daarbij hebben de lepelaars gezelschap gekregen van 
aalscholvers en blauwe reigers. Langzaamaan is bij de 
Muyplas een wilgenbosje ontstaan, waar de vogels 
dankbaar gebruik van maken. 
De groene wandelroute komt ook langs een heel 
karakteristiek dennen- en sparrenbosje op een laag duin, 
het zogenaamde Oorlogsschip. 
Volgens de overlevering kre-
gen de duintjes deze naam, 
omdat ze er van een afstand-
je als een boot uitzagen. Dat 
gold zeker als ze rondom in 
het water lagen. En dat ge-
beurde regelmatig, in de tijd 
voordat het dijkje De Muy 
tegen zeewater uit De 
Slufter beschermde.
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Blauwe reiger

Bertusnol
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Oorlogsschip



Wandelroutes
Om te zorgen dat iedereen van de 
natuurrijkdom kan genieten, zijn er 
verschillende wandelpaden en uitge-
zette routes in De Muy. De Bertusnol is 
makkelijk te vinden door de blauwe 
route te volgen vanaf de parkeerplaats 
aan het Mienterglop (Paal 21) bij De 
Koog. Een andere veelgebruikte toe-
gangsroute naar dit gebied is via de 
Muyweg, een zijweg van de Postweg 
bij Zuid-Eierland. De Muy is ook bereik-
baar vanuit De Slufter.
Kijk ook op npduinenvantexel.nl

Herstelde natuur
De vroegere weilanden in De Muy zijn teruggegeven aan 
de natuur, maar nog wel te herkennen in het landschap. 
De begroeiing wordt in toom gehouden door robuuste 
Galloway-runderen. Deze kleine zwarte runderen lopen 
het hele jaar door vrij rond in het gebied. Door de geva-
rieerde begroeiing komen hier zowel hazen als konijnen 
en een scala aan vogelsoorten voor. Weidevogels als 
kieviten, tureluurs en grutto's. Maar ook blauwe kieken-
dieven, sprinkhaanzangers en velduilen, die in de ruigere 
gedeelten broeden. In de duinen zijn wat kleine meeuw-
enkolonies. De struiken bieden broedplaatsen aan zang-

vogels als rietzangers, nachtegalen, grasmussen en 
fitissen en aan ransuilen. In de nazomer is er een over-
vloed aan bessen te vinden voor de vele trekvogels die 
dan een tussenstop maken op Texel, op weg naar het 
zuiden. Menselijke bezoekers mogen in september van de 
paden af om hun deel van de bramen te plukken.
Het jongste deel van De Muy is de Buitenmuy. Deze 
duinvallei ontstond pas op een strandgedeelte, nadat 
daar in 1888 een zanddijk was aangelegd. Nu gedijen er 
bijzondere planten zoals orchideeën, teer guichelheil, 
parnassia en de slanke duingentiaan. 

Spreeuw op Galloway

Natte duinvallei

Parnassia

Blauwe kiekendief

Slanke duingentiaan. 
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‘Buitenspelen voor volwassenen’

Vincent nam bijna de helft voor zijn rekening. De meeste 
soorten vond hij rond zijn huis op 't Horntje. 'Daar ben je 
nu eenmaal het meest, zeker in coronatijd. Maar er zijn 
zoveel onwaarschijnlijk mooie gebieden. Op De Schorren 
en in De Slufter vind je bijzondere kweldersoorten. 
Sommige plantjes komen maar op een paar plekken voor. 
Zoals fijn goudscherm langs het hoofdpad van De 
Slufter.' Zijn vriendin en kinderen baalden er wel eens 
van als hij tijdens het wandelen weer op z'n knieën bij 
een mosje zat. 'Maar we hebben ook veel gelachen. Zo'n 
Bioblitz is een soort buitenspelen voor volwassenen.'

Hulp
Van alle kanten kwam hulp. 'Er zijn zoveel kenners op 
Texel, en ook bezoekers die gespecialiseerd zijn in een 
bepaalde soortgroep. Mick Peerdeman hield de gekste 
dieren bij tijdens zijn werk bij Ecomare. Zoals een para-
siet op de levende maanvis die in december werd gevon-
den, en de veerluis van een jan-van-gent.' Vincents 
lievelingsgebied is De Hors, vooral het stuk voorbij de 
duinmeertjes. 'Vanwege de weidsheid en de rust.        

Een leuk gebied om rond te struinen. Het bos is ook fan-
tastisch. Daar heb ik veel nachtvlinders gezien.' Naast 
vogels is dit de tweede specialiteit van de boomlange 
aardrijkskundeleraar: hij telde in 2020 710 nachtvlinder-
soorten. Met prachtige namen als grote beer en stippel-
rietboorder.

Geelvlekheidelibel
Er werden ook bijzondere libellen gevonden: 'De geel-
vlekheidelibel is landelijk gezien superbijzonder. En de 
vuurlibel was de eerste voor Texel.' Zijn favoriete 
vondst? 'Ik had er graag bij willen zijn toen die levende 
maanvis werd gevonden. Dat is zo'n spectaculair beest.' 
De Bioblitz is zo goed bevallen dat Vincent en Klaas het 
project in 2025 willen herhalen. 'We hebben onwijs veel 
geleerd', zegt Vincent. 'De beste strategie is veel kennis 
vergaren. Hoe meer je weet, hoe makkelijker het gaat. 
We waren nu veel tijd kwijt met uitzoeken om welke 
soort het ging. En we weten van veel soorten steeds 
beter waar ze voorkomen. Straks moeten we fluitend de 
vijfduizend soorten kunnen halen.'

Het idee voor een Bioblitz kwam van Vincent Stork: in een jaar 
tijd zoveel mogelijk dieren, planten en andere organismen op 
Texel waarnemen. Klaas de Jong was ook enthousiast en de 
twee Texelse vogelaars stelden zichzelf ten doel om in het jaar 
2020 4.040 soorten te scoren. Een flinke uitdaging, maar 
uiteindelijk werden het er maar liefst 4.864.
Variërend van de visarend tot melig takmos.

BIOBLITZ

ZOMERBITTERLING

VEERLUIZEN

GEELVLEKHEIDELIBEL

KWALGARNAAL OP OORKWAL

MAANVIS

BASTERDWEDERIKGALMOT 

SINT-JANSVLINDER 

FIJN GOUDSCHERM

Vincent Klaas
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Wilde orchideeën zijn in grote delen van ons land een zeldzaamheid, maar op Texel heel 'gewoon'. 
Vooral in mei en juni zie je ze hier zelfs in de bermen en slootkanten. Vochtige natuurgebieden 
zoals het Alloo bij Ecomare staan er vol mee. 

WILDE KLEUREXPLOSIE OP TEXEL
Orchideeën

De harlekijn is de vroegste bloeier: van eind 
april tot begin mei zie je hem al in Waalen-
burg, in een kleurexplosie die varieert van 
donkerpurper tot roze en wit.
Te herkennen aan de onderste bladen, die 
in een rozet bijeen zitten.

De grote lichtroze of lila bloemen 
van de gevlekte orchis hebben een 

duidelijke, donkerder tekening.
In mei en juni bloeien ze in het 

Alloo, De Muy en in Waalenburg.

Gevlekte orchis

De paarse weelde van de breedbladige of brede orchis
 vind je in mei en juni zowel in Waalenburg als in De Muy.
  De spitse groene bladen zijn gevlekt.

Breedbladige orchis 

Harlekijn

De natte duinvalleien van de Horsmeertjes en De Muy zijn in juni en juli dé plek
  om de minder opvallende, maar zeker niet minder mooie moeraswespenorchis
      te zien. Bescheiden van formaat en van kleur, die varieert van paars tot
           groen, geel en wit. Vaak in grote aantallen bij elkaar te vinden. Ook te
              herkennen aan de paarse stengels met bovenaan korte haartjes, en de
                witte bloemlip.

Zin om orchideeën te spotten? Met onze zoekkaart loop je deze prachtige bloemen zeker niet mis 
en kun je ze als een echte kenner zelfs op naam brengen. Wil je er meer over weten, kijk dan of je 
mee kunt met een orchideeënexcursie. (Zie p. 41)

Voor de vleeskleurige orchis moet je in mei en juni 
naar de Horsmeertjes. Overigens hoeven de 

bloemen niet per se vleeskleurig te zijn, want de 
kleur kan ook variëren tot geelwit of paars. Te 
herkennen aan de bovenste groene bladen, die 

boven de onderste bloemen uitsteken.

www.boswachtersblog.nl/texel                  @BoswachterAnna          Staatsbosbeheer Texel
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De Muy

Het Alloo

Waalenburg

Horsmeertjes

De Cocksdorp

Den Hoorn
Oudeschild

Den Burg

Oosterend

De Waal

De Koog

De gevlekte rietorchis bloeit in juni rond de 
Horsmeertjes rozerood en paars. De bladeren 
hebben grote vlekken, die lager op de plant 
ringvormig zijn. Op de lip van de bloem zijn 
lusvormige lijntjes, stippen en strepen te zien.

Gevlekte rietorchis

Groenknolorchis

Vleeskleurige
orchis

Moeraswespenorchis

Breedbladige orchideeën
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Voor de meest zeldzame
orchidee van Texel moet je
iets meer moeite doen. Kijk in
juni en juli bij de Horsmeertjes
uit naar een vrij klein plantje met
vettig ogende bladeren en geelgroene bloempjes. 



'In het voor- en najaar is er een grote verplaatsing van 
Afrika naar Scandinavië en andersom. Veel vogels maken 
een tussenstop op Texel of komen hier broeden', vertelt 
Marc Plomp van Vogelinformatiecentrum Texel.

'Het grootste deel komt vanaf maart en broedt hier van 
april tot juni. In september of oktober vliegen ze terug. 
De boerenzwaluw, die op Texel nog in grote aantallen 
voorkomt, vertrekt in januari al vanuit Afrika. De eerste 
arriveren eind maart in de Texelse schuren waar ze 
eerder gebroed hebben. Eind september verzamelen ze 
zich, bijvoorbeeld bij de Roggesloot, en opeens zijn ze 
weg.'

De lepelaars blijven tot februari in Mauritanië. In de 
winter zie je op Texel nog wel wat lepelaars, maar dit 
zijn dieren die te jong of te zwak waren voor de tocht. 

Een strenge winter overleven ze niet. De volwassen 
dieren komen vanaf eind februari uit Afrika aan. Je her-
kent hen aan hun gele borst, parmantige kuif en diep-
zwarte snavel. Ze broeden vanaf maart in De Geul en
iets later op de onbeschutte Schorren.

Vorsttrekkers
Andere trekvogels blijven in de winter gewoon hier.
De kievit gaat bij vorst alsnog richting het zuiden. Ze 
proberen de vorst nét voor te blijven, want een lange 
trektocht is risicovol. Maar als het opeens streng gaat 
vriezen, gaan ze dood. Als de vorst plots invalt in 
Scandinavië, zie je de houtsnippen op Texel verschijnen. 
Evenals zee-eenden en duikers, die op zee leven.

TREKVOGELS OP TEXEL
Het hele jaar door 

16 | Natuureiland Texel

Je hoeft geen vogeldeskundige te zijn om te weten 
dat veel vogels in het voorjaar naar ons land komen 

om te broeden en in het najaar weer terug te gaan 
naar het zuiden. Maar de vogeltrek gaat eigenlijk het 

hele jaar door. Op Texel is dat goed te zien.

Kievit

Grauwe ganzen
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Slaaptrek
De slaaptrek, ook wel dag- en nachttrek genoemd, is op 
Texel prachtig te zien aan de ganzen. Zij slapen op het 
water, waar ze veilig zijn voor grondpredatoren. Aan het 
eind van de dag verzamelen ze zich in grote groepen en 
vertrekken naar De Slufter en de Waddenzee.

De grootste aantallen vogels verplaatsen zich in voor- 
en najaar. Steltlopers uit Scandinavië trekken naar de 
Waddenzee of andersom. Honderdduizenden zangvogels 
die op weg zijn naar Noord-Afrika komen door de Texelse 
duinen, omdat hier zoveel te eten is. Uitgehongerd na 
hun tocht over zee vinden ze hier duindoorns, meidoorns, 
bramen en lijsterbessen, die veel energie leveren.

Late en vroege trekvogels ontmoeten elkaar op Texel. 
Bosrietzangers en spotvogels arriveren pas eind mei of 
begin juni. De spotvogel broedt hier en vertrekt in 
augustus weer naar het zuiden. Ondertussen komen de 
eerste zwarte ruiters in juni alweer terug uit hun 
broedgebied in Scandinavië.

Kleurringen
'We ontdekken steeds meer over de trek', zegt Plomp. 
'Vroeger kregen vogels een ringetje aan hun poot en als 
ze dood gevonden werden, kon je zien hoe oud ze waren 
en waar ze vandaan kwamen. Daarna kwamen de kleur-
ringen, die van grote afstand te zien zijn. Tegenwoordig 
krijgen vogels soms een heel klein zendertje. Zo hebben 
we ontdekt dat grote sterns veel verder de zee op gaan 
dan werd gedacht.’

Heb je een kleurring gevonden of waargenomen? Stuur 
de gegevens door via Griel.nl. Via vogeltrekstation.nl of 
op de app Birdring zie je waar hij vandaan komt.

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

Meer weten over vogels? Kom op 8 en 9 mei naar het Wadden Vogelfestival, 
een weekend vol activiteiten. Kijk op waddenvogelfestival.nl voor 
uitgebreide informatie.

AKKERVOGELS
De opbrengst is voor akkervogels zoals ringmus, patrijs en blauwe kiekendief. Zij hebben het moeilijk, omdat de akkers 
steeds productiever moeten worden. Dat betekent minder ruimte voor bloeiende planten en dus minder insecten en 
voedsel voor vogels. Dit jaar is er een nestkastenproject voor de ringmus op Texel.

2021

www.vogelinformatiecentrum.nl @natuurdigitaal

Bosrietzanger

Boerenzwaluw

Merel

Spotvogel

Lepelaar 'Sinagote' 
(met gele ringen) 
en haar vijf jaar 
oude dochter met 
blauwe en groene 
ringen, samen aan 
het foerageren.
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Tegenwoordig wordt er bijna jaarlijks wel een bultrug 
voor de Nederlandse kust gezien. Het is bijna surrealis-
tisch om vanaf het strand een blow of staart te zien. 
Helemaal spectaculair is het, als het enorme dier uit het 
water springt en met een grote plons weer terugvalt. 
Bultruggen kunnen zich goed redden in de ondiepe 
Noordzee. Ze komen er soms, jagend achter scholen 
spiering, bij toeval terecht. Als er veel vis zit, blijven ze 
een paar dagen. Daarna zijn ze opeens weer verdwenen, 
richting de oceaan.

Potvis
Als een potvis in de Noordzee opduikt, is er wel reden tot 
zorg. Potvissen zijn diepe duikers, die pijlinktvissen eten. 
In de ondiepe Noordzee raken ze makkelijke gedesoriën-
teerd. Bovendien vinden ze er te weinig voedsel. Potvis-
sen komen dan ook alleen per vergissing in de Noordzee 
terecht. Als ze bij hun trektocht van noord naar zuid de 
verkeerde afslag nemen, fungeert de Noordzee als een 
soort fuik waar ze maar moeilijk uit komen. Ze eindigen 
dan helaas vaak op het strand, dood of stervend.

Tienduizenden bruinvissen
Dolfijnen vormen een aparte groep binnen de walvis-
achtigen. Witflank- en witsnuitdolfijnen komen soms de 
Noordzee in voor langere tijd. Andere dolfijnen zijn zeld-
zamer. Bruinvissen, een heel kleine walvissoort die niet 
tot de dolfijnen wordt gerekend, zijn wel algemeen in
de Noordzee. Bruinvissen springen, in tegenstelling tot 

dolfijnen, nooit uit het water. Daardoor vallen ze niet op 
tussen de golven en worden ze weinig gezien. Maar er 
zwemmen wel tienduizenden bruinvissen in de Noordzee!

Indrukwekkend groot
Soms spoelt een dode walvis aan. Het is een treurig ge-
zicht, maar geeft mensen wel de kans zo'n indrukwek-
kend dier eens van dichtbij te bekijken. Het is van een af-
stand heel lastig om gevoel te krijgen van het werkelijke 
formaat van zo'n dier. Bij Ecomare hangen skeletten van 
verschillende soorten walvissen en dolfijnen in de 
Walviszaal. Hier kun je echt tussen een potvis en een 
bultrug staan en met eigen ogen zien hoe groot ze zijn. 
Wie van de twee heeft baleinen en wie tanden? En wat 
wordt bedoeld met 'de schat uit de darmen van de 
potvis'? Kom het zelf ontdekken in Ecomare!
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POTVISSKELET IN DE WALVISZAAL

WALVISSEN IN DE NOORDZEE
Een aantal walvissoorten wordt met 
enige regelmaat in de Noordzee gezien. 
Maar alleen de bruinvis en dwergvinvis 
zijn vaste bewoners van de Noordzee. 
Van andere soorten komt af en toe een 
dier als dwaalgast langs. Soms zijn ze 
zelfs vanaf de kust te zien. Als dat 
gebeurt, is het meteen groot nieuws!

BULTRUG

www.ecomare.nl          @EcomareTexel          Ecomare Texel
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Kaz

De wauw-factor
Het gave aan de wandeling op dit 
stukje Texel, is dat er een overdui-
delijk wauw-moment in zit. Eigenlijk 
zelfs meerdere! Mijn hike begint op 
de Mokweg, ter hoogte van bus-
halte De Hors. Daar loop je het 
natuurgebied in. Sla het eerste
pad linksaf in, langs het meertje 
Horspolders. Een vogelrijk meer, 
waar je ook zeldzame en bijzondere 
planten vindt. Nadat je hebt ge-
noten van het zicht over de Hors-
polders, loop je verder door het 
duingebied. Neem niet het eerste, 
maar het tweede pad rechtsaf. Blijf 
dit pad volgen tot je na een tijdje 
het duin omhoog loopt. Eenmaal 
boven is de plek waar je wilt zijn. 
Dat is het moment waarop je hebt 
gewacht: hét wauw-moment! 
Geniet van het waanzinnige uitzicht 
over het meest uitgestrekte strand 
van Texel.

Aan de voet van het duin is een 
heerlijke lunchplek. Op een zonnige 
dag staat de zon rond de middag in 
het zuiden, en daarmee vol in je 
gezicht. Met een beetje geluk 
houden de duinen de wind voor je 
tegen. Dubbel genieten dus van die 
zelf gesmeerde boterhammetjes!

De grote overtocht
Nadat je bent uitgerust, begin je 
aan 'de grote overtocht' naar de 
waterkant. De zee wil je wel van 
dichtbij bewonderen, toch? Op de 
kale zandvlakte hebben water en 
wind vrij spel. Hierdoor ontstaan 
mooie reliëfs in het zand. Ook bij-
zonder aan dit strand: er broeden 
dwergsterns. Hierdoor kun je niet 
altijd in een rechte lijn naar de zee 
lopen. Het broedgebied van deze 
zeldzame vogels is in de broedtijd 
niet toegankelijk. Houd rechts aan. 
Volg de kustlijn naar het westen. 

19

Helemaal in het zuidelijkste puntje van Texel vind je De Hors. Een uitgestrekte strandvlakte waar 
je kunt zien hoe nieuwe duinen ontstaan. Een bijzondere plek voor een fijne, lange wandeling.
Ik neem je graag mee op de hike die ik maakte door het gebied.

Hoe verder je loopt, hoe breder het 
strand wordt. 

Het exacte punt waar je de duinen 
weer in gaat, is lastig uit te leggen 
maar er staat een houten weg-
wijzer naar een pad ten zuiden van 
de meertjes. Dat vind je terug op de 
kaart. Je loopt door prachtige 
nieuwe duinen en komt uit bij het 
asfaltpad. Sla linksaf en loop ook 
om het andere meer of loop recht-
streeks terug naar de toegangs-
weg. Wat mij betreft is De Hors de 
perfecte plek voor een lange, fijne 
wandeling vol wauw-momentjes!

HIKE-TOCHT MAKEN?
GA NAAR DE HORS
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De Hors

Kaz Paul (33) is oprichter van The Hike, een online 
platform over outdoor en adventure in de breedste 
zin van het woord. Op verzoek van VVV Texel ging 
hij op zoek naar de onontdekte parels van Texel. Hij 
ontdekte De Hors als uitdagend gebied voor een 
hiketocht. Meer van Kaz? Kijk op thehike.nl.
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De Razende Bol,
laatste wildernis van Texel
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De natuur op de Razende Bol is heel bijzonder. Er broeden 
dwergsterns, strandplevieren en een enkele scholekster. 

Regelmatig gaat een heel broedseizoen verloren door 
een voorjaarsstorm. Er zijn altijd veel meeuwen, 

van allerlei soort, en af en toe komt er een 
slechtvalk langs. Tientallen zeehonden, 

zowel gewone als grijze, gebruiken de 
zandbank als uitvalsbasis en rust-
gebied. Mensen komen ook wel op
de Razende Bol. Af en toe houdt 
Defensie er oefeningen. Recreanten 

komt Eelman ook regelmatig tegen,
al is aanlanden officieel verboden. De 

meeste bezoekers gedragen zich netjes en 
blijven aan de zuidrand. Het noordelijke deel van de 

Razende Bol is officieel natuurgebied, rustgebied voor de 
zeehonden en vogels. 

Dode potvis
Hans Eelman is al vanaf 1986 hulpstrandvonder voor de 
gemeente, toen de zandbank aan Texel werd toegewezen. 
Regelmatig vaart hij met zijn schip, de Phileas Fogg, van 
Oudeschild naar de Razende Bol. Hij kijkt dan of er wat is 
aangespoeld. En heel vaak is dat zo: puntgave visnetten, 
honderden gifzakjes, of een grote walvis. Hij heeft het 
allemaal al eens aangetroffen. Zo strandde er eind 2012 
een levende bultrug. Daar was veel reuring over.
Kort daarna spoelde er een dode potvis aan, die meer dan 
tachtig kilo van het kostbare ambergrijs in zijn darmen had 
zitten. Het skelet van die potvis kun je nu in Ecomare 
bekijken, in de Walviszaal, die is gefinancierd met de 
opbrengst van dat ambergrijs. 

Eigenlijk is de Razende Bol het laatste stukje wildernis van 
de gemeente Texel. Het is daarom beter om er niet heen te 
gaan, maar om er vanuit de verte over te dromen.  

Wildernis

Deze grote zandbank ten zuidwesten van Texel, ligt 1.40 
meter boven N.A.P. Alleen met extra hoog water bij storm 
loopt hij onder. We noemen de Razende Bol vaak een zand-
bank, maar officieel is het sinds 2003 een eiland. De Razende 
Bol verandert niet alleen van vorm, maar ook van plek: hij 
schuift langzaam naar het noorden. Toch gelooft hulpstrand-
vonder Hans Eelman niet dat hij ooit tegen Texel aan zal 
schuiven, wat sommige wetenschappers verwachten. 

De Razende Bol heet niet voor niets zo. 
Het is een ruig, woest gebied dat als een 
Barbapapa steeds van vorm verandert. Soms 
ontstaan er duintjes op de zandbank, met of 
zonder helmgras, tot wel vier meter hoog. Maar 
met een flinke storm vanuit het noordwesten zijn
ze ook zomaar weer weggespoeld.

Hans Eelman

2015 - Gestrande dwergvinvis van 9 meter
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                                   Speelnatuur 
                                 De kinderen hoef je niet uit te leg-
gen wat de bedoeling is van de OERRR-speelnatuur. Voor 
je het weet zijn ze naar het water gerend om te kijken of 
je daar via die enorme boomstam kunt oversteken. Water 
en grond nodigen uit om lekker te knoeien. Wie mag er 
het eerst aan de pomp zwengelen? Er zijn bomen om in 
te klimmen en takken waarmee ze een 'vogelnest' kun-
nen bouwen voor zichzelf en hun vriendjes.

'Je hoeft maar te zeggen: 'Alles mag' en kinderen gaan 
onmiddellijk spelen', zegt boswachter Jerome van 
Abbevé. 'De kids kunnen hier vrij met hun fantasie aan 
de haal gaan, met modder spelen, vies worden. Maar 
vooral veel plezier hebben. Gun ze die ervaring! Zo leren 
ze omgaan met de wereld om zich heen en worden ze 
zich bewust van de natuur. De liefde voor de natuur 
ontstaat vrijwel altijd in de jeugd.' 

En natuur is overal, legt de boswachter uit: 'OERRR 
begint thuis bij de voordeur. In de heg, onder een 
stoeptegel, aan de slootkant, in de boom in de tuin.'

www.oerrr.nl 

Checklist voor ouders:
Neem schone kleren mee (voor de kleintjes)
En een handdoek voor op de achterbank

Toegankelijk
Door het gras in de speelnatuur loopt een pad voor 
rolstoelen, zodat ouders en kinderen met een 
lichamelijke beperking overal goed bij kunnen, ook 
bij de pomp en de houten waterbakken. De Marel is 
uiteraard makkelijk toegankelijk. Ook is er bij de 
bankjes langs de route 'ommetje De Marel' aan ge-
dacht. Zo is er naast alle bankjes een verharding 
voor de rolstoel en heeft het uitkijkpunt in De 
Hertenkamp een lange oprit. De veeroosters in de 
paden zijn wildroosters waar je makkelijk overheen 
kunt rijden met een rollator of kinderwagen. Zo is de 
natuur toegankelijk voor iedereen.

Uitzicht
Bij natuurcentrum De Marel kun je even zitten, een 
kopje koffie drinken en genieten van het fantastische 
uitzicht terwijl je je oriënteert op een fiets- of 
wandeltocht door Waalenburg. De auto kun je op het 
parkeerterrein laten staan. Er is ook gelegenheid om 
de e-bike op te laden.

Houd je van de Texelse natuur? Dan moet je naar De Marel! Ook voor kinderen 
is dit splinternieuwe natuurcentrum bij Waalenburg een fantastische plek, 
door de uitdagende speelnatuur van OERRR. 

Nieuw natuurcentrum in vogelparadijs Waalenburg
DE MAREL

De boswachters van Natuurmonumenten hebben op de 
bovenverdieping hun ideale stek gevonden. Beneden kan 
iedereen zijn enthousiasme over de natuur delen. Marc 
Plomp van het Vogelinformatiecentrum in De Cocksdorp 
en zijn team staan klaar om bezoekers actuele informa-
tie over Waalenburg te geven: wanneer staan de orchi-
deeën in bloei, welke vogels kun je in dit jaargetijde zien, 
wat is de leukste fietsroute en welke excursie mag je 
niet missen? 

Zij kunnen je ook alles vertellen over het leven aan de 
Vogelboulevard. Dit zijn de natuurgebieden van Natuur-
monumenten langs de waddendijk, die onmisbaar zijn 
voor de vele steltlopers, waaronder lepelaars, en grote 
sterns die hier broeden, foerageren en rusten bij hoog 
water. De medewerkers van De Marel leggen graag uit 
hoe de vogels hier in het ritme van eb en vloed profite-
ren van de voedselrijkdom van het wad en de onder-
waternatuur. Neem nog even een vogelkijkkaart mee; zo 
ga je goed voorbereid op pad om het allemaal met eigen 
ogen te bekijken.

Vogels en orchideeën
Waalenburg ontdek je het best te voet of op de fiets. Het 
is een nostalgisch ogend landschap, met vee in de wei, 
bloemen, kronkelslootjes, weidemolentjes en een koor 
van vogelgeluiden. Zeker in het broedseizoen, want dit 
gebied is ideaal voor weidevogels om hun jongen te 
krijgen en groot te brengen. Sta even stil en geniet hier 
van het ultieme geluid van het voorjaar en de zomer. 
Vanaf half april zijn in het vochtige land en langs de 
slootranden bovendien de eerste orchideeën te zien.
De diverse soorten volgen elkaar op tot eind juni. Weten 
met welke orchidee je te maken hebt? Kijk op pagina 14.

Schapen
Na de broedperiode van de weidevogels is het aan het 
eind van de zomer tijd om te maaien en hooien. En dan 
wordt Waalenburg het domein van de schapen en koeien. 
Zij spelen een belangrijke rol bij het beheer van dit na-
tuurgebied. Door het grazen ontstaat een afwisselende 
begroeiing en hebben de verschillende planten geen 
concurrentie van het gras in het voorjaar. Daardoor krijg 
je mooie, bloemrijkere weiden, die allerlei insecten aan-
trekken. En die dienen weer als voedsel voor de jonge 
weidevogels. Als het in het najaar weer natter wordt in 
Waalenburg, delen de schapen de graslanden met de 
vele trekvogels die hier op hun weg naar het zuiden 
rusten en voedsel zoeken. 

Natuurcentrum De Marel is genoemd naar het Texelse 
woord voor grutto. De gruttopopulatie is voor negentig 
procent afhankelijk van broedgebieden in Nederland. 
Draag je deze vogelsoort en de Nederlandse natuur een 
warm hart toe? Kom naar Natuurcentrum De
Marel en word lid van Natuurmonumenten.
Samen beschermen we de natuur voor de
volgende generaties.

Stekelbaarsjes

Kluten

Boswachter Jerome
www.nm.nl/texel           @NMTexel           @natuurmonumententexel           NMTexel

Speelnatuur

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

rek t td  i vu er ek le  ti inul sF ecten aan

Nieuwlanderweg 38, 1793 EV De Waal
nm.nl/natuurcentrum-de-marel

Grutto



Regenwormen lokken
Natuurmonumenten vindt dat ieder 
kind in Nederland recht heeft op 
natuur. Daarom is het jeugdpro-
gramma OERRR opgericht, waarmee 
nu al meer dan 200.000 kinderen 
van nul tot twaalf de leukste 
avonturen beleven. En daarvoor 
hoef je echt niet in een natuurge-
bied te wonen, het kan ook midden 
in de stad. 
Inspiratie nodig? Met de tips van 
OERRR hoeven je kinderen zich 
nooit meer te vervelen. Ze kunnen 
bijvoorbeeld van dode takken een 
windvanger maken, regenwormen 

naar boven lokken, de egels en de 
vogels helpen of zelf een speur-
tocht in elkaar zetten in hun eigen 
buurt. Via Oerrr.nl download je zó 
een gratis speurpakket, compleet 
met pijlen, kaartjes en een bos-
wachtersdiploma voor wie alle zelf-
bedachte opdrachten heeft gedaan.

Natuur maakt sterk en gezond. 
Rollen in het gras, hutten bouwen, 
bloemen plukken, tikkertje doen en 
lekker vies worden. Kinderen die 
veel in de natuur spelen, bewegen 
zich soepeler, presteren beter op 
school, zitten lekkerder in hun vel, 
slapen beter en zijn minder vaak 
ziek, zo is uit onderzoek gebleken.

Zelf de natuur ontdekken
Misschien hebben je kinderen op 
school of de BSO al kennisgemaakt 
met de leuke activiteiten van 
OERRR. Zo ontdekken kinderen zelf 
de natuur en doen zij ervaringen op 
die zij hun hele leven meenemen. 
OERRR daagt uit tot zelf ontdek-
ken, initiatief tonen, samenwerken 

en spelen. En OERRR maakt van 
iedereen een natuurbeschermer. 
Ook de allerjongsten! 

Maak je kind voor twee euro per 
maand lid en ontvang zo'n tof wel-
komstpakket, met onder andere een 
boom om zelf te planten voor de 
kleintjes van nul tot drie jaar. Elk 
seizoen sturen we kaarten met 
superleuke doe-dingen in de na-
tuur, afgestemd op de leeftijd van 
je kinderen. En natuurlijk zijn ze 
van harte welkom bij de ING Wilde 
Buiten Dagen en de speelnatuur 
van OERRR, op locaties door het 
hele land (voor Texel zie de kaart 
op pagina 26).
Lid worden kan niet alleen online, 
maar ook bij De Marel. Dan hoor je 
meteen welke leuke extra's er zijn, 
ook voor ouders. 

Als je met je kinderen op Texel bent, ga je vast even de speelnatuur van OERRR bij Natuurcentrum De Marel uitpro-
beren. Zodra ze de smaak te pakken hebben, zien ze op het eiland oneindige speelmogelijkheden. Hou dat vast, ook 
als je weer thuis bent, want buiten spelen is gezond, superleuk en maakt je kind van kleins af aan natuurbewust. 
Ga maar na: waar komt jouw eigen liefde voor de natuur vandaan? Tien tegen een dat die al in je jeugd is ontstaan!

Buiten spelen is OERRR-gezond

25 



27 26 | Natuureiland Texel

Noo
rdz

ee
TE

XE
L i

n k
aa

rt
In

fo
rm

at
ie

pu
nt

en
 N

at
io

na
al

 P
ar

k 
D

ui
ne

n 
va

n 
Te

xe
l

U
itk

ijk
pu

nt
en

Zo
ne

rin
g 

N
at

io
na

al
 P

ar
k 

D
ui

ne
n 

va
n 

Te
xe

l

Fi
et

sp
ad

en

W
an

de
lp

ad
en

Ki
nd

er
sp

ee
lp

le
kk

en

R
ol

st
oe

lto
eg

an
ke

lij
ke

 w
an

de
lp

ad
en

R
ol

st
oe

lto
eg

an
ke

lij
ke

 u
itk

ijk
pu

nt
en

Vo
ge

lk
ijk

pu
nt

en

Ee
nd

en
ko

oi
 S

pa
ng

N
at

uu
rc

en
tr

um
 D

e 
M

ar
el

Wa
dd
enz

ee

A
de

m
be

ne
m

en
d 

m
oo

i. 
O

nt
de

k 
he

t z
el

f. 

Ro
ze

nd
ijk

er

Hoornd
slag

De R
oggeslo

ot

12

15

17

20

19

21

28

31

33

1/8 - 1
/3

1/8
 - 

1/3

1/8 - 1
/3

1/9 - 1/3

16
/8 - 1

/3

1/8 - 1/3

1/8 - 1/3

1/8 - 1
/3

1/8 - 1/3

D
e 

Bo
lle

ka
m

er

Fo
nt

ei
ns

no
l

D
e 

M
uy

D
e 

Sl
uf

te
r

D
e 

N
ed

er
la

nd
en

Be
rt

us
no

l

Re
nv

og
el

ve
ld

Ei
er

la
nd

sc
he

D
ui

ne
n

Kr
im

bo
s

D
e 

Ro
bb

en
ja

ge
r

H
an

en
pl

as

Se
et

in
gs

-
no

lle
n

H
et

Al
lo

o

D
e 

M
ie

nt

Ka
m

pe
er

sn
ol

W
es

te
r-

du
in

en
 

D
e 

D
en

ne
n

Bl
ee

ke
rs

-
va

lle
i

D
e 

H
or

sm
ee

rt
je

s

Lo
od

sm
an

sd
ui

n

D
e 

Ge
ul

D
e 

H
or

s

M
ok

ba
ai

Pr
in

s 
H

en
dr

ik
po

ld
er  M

ol
en

ko
lk

 Ce
re

s

Pr
in

s H
en

dr
ik

-
za

nd
di

jk

Kr
as

se
ke

et

W
ag

ej
ot

Ee
nd

en
ko

oi
 

Sp
an

g

D
ijk

m
an

sh
ui

ze
n

O
tt

er
sa

at

W
aa

le
nb

ur
g

M
in

ke
w

aa
l

Za
nd

ke
s

D
e

H
og

e 
Be

rg

N
ie

uw
 B

ui
te

nh
ei

m

O
ud

e 
Sl

ui
sh

oe
k 

D
e

Sc
ho

rr
en

D
rij

ve
rs

Vo
ge

lw
ei

d
D

e 
Bo

l

Po
ld

er
Ei

er
la

nd

Po
ld

er
H

et
 N

oo
rd

en

Po
ld

er
D

e 
Ee

nd
ra

ch
t

H
og

e-
za

nd
sk

il

D
e V

ol
ha

rd
in

g

IJ
ze

re
n 

Ka
ap

W
ee

ge
s-

w
aa

l

D
or

pz
ic

ht

Ut
op

ia

D
E 

W
A

A
L

D
E 

KO
O

G

O
O

ST
ER

EN
D

O
O

ST

D
EN

 B
U

RG

D
EN

 H
O

O
RN

O
U

D
ES

CH
IL

D

D
E 

CO
CK

SD
O

RP

'T
 H

O
RN

TJ
E

Vuurtorenweg

Postweg

Hoofdweg

Oor
sp

ro
ng

weg

Holl
an

ds
ew

eg

Slu
fte

rw
eg

M
uy

weg

Lancasterdijk

Zaandammerd
ijk

Oos
te

re
nd

erw
eg

Ru
ig

ed
ijk

Ca
lif

or
ni

ëw
eg

Pontweg

Pontweg

Hoornderweg

Sc
hi

ld
er

we
g

Nieuwlanderweg

Westerslag

Wes
ter

weg

D
e

Pe
tt

en

Mokweg

M
ol

wer
k

1/8 - 1/3

1/8 - 1
/3

9

W
aa

le
nb

ur
g

De
 S

lu
ft

er

Vo
ge

lk
ijk

pu
nt

Di
ep

e 
Ga

t

Vo
ge

lk
ijk

wa
nd

 D
or

pz
ich

t

Ec
om

ar
e

De
 D

en
ne

n

De
 H

or
s

De
 B

ol
le

ka
m

er

Vo
ge

lk
ijk

pu
nt

 P
rin

s H
en

dr
ik

za
nd

di
jk

De
 H

og
e 

Be
rg

Ee
nd

en
ko

oi
 S

pa
ng

De
 S

ch
or

re
n



Gastheer
van het
Nationaal Park
Meer dan honderd Texelverhuurders, restaura-
teurs en andere ondernemers zijn Gastheer van 
Nationaal Park Duinen van Texel. Ze hebben 
een pittige opleiding gevolgd en weten veel 
van de eilandnatuur. Hun kennis en enthousias-
me delen ze graag met hun gasten. Je herkent 
de Gastheren aan het gevelbordje van het
Nationaal Park.

GASTHEER

Het blijft genieten, kamperen midden in 
de Texelse natuur. Ontbijten met het ge-
fluit van de vogeltjes of in slaap vallen 
met het ritselen van bladeren in de 
wind. Dat is ‘t Woutershok, de enige 
charmecamping van Texel.
Een bijzondere plek voor mensen die 
rust en natuur hoog in het vaandel 
hebben staan. Nieuwsgierig geworden?
Ga dan naar woutershok.nl
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Hoe kunnen we de natuur van het Nationaal Park zoveel mogelijk laten 'doorlopen' in de omliggende terreinen?
Dat is een van de speerpunten die NP Duinen van Texel zich voor 2021 heeft gesteld. Doel: het vergroten van de 
biodiversiteit, natuurlijker overgangen en het vasthouden van zoetwater. Steeds meer recreatieondernemers zijn 
zich bewust van de mogelijkheden die hun terrein daarvoor biedt. Vakantiepark De Bremakker is voorloper van 
die ontwikkeling. NPDvT-coördinator Masja Gielstra wilde daar meer van weten en sprak met mede-eigenaar 
Ralph Koning.

Vergroten biodiversiteit en meer verbinding met het NP

HET NATIONAAL PARK IN JE ACHTERTUIN

De Bremakker wordt vaak genoemd 
als goed voorbeeld. Waren jullie 
vroeger al zo natuurgericht?
Ralph: 'Mijn vader was erg 'into 
nature' en heeft ons ook zo groot-
gebracht. Wij speelden altijd buiten 
in de natuur. Toen de Bremakker 
nog alleen camping was, hadden 
wij al een natuurveld, wat we toen 
het 'hippieveld' noemden. Met zo 
min mogelijk aanpassing van de 
natuurlijke omgeving. Ook toen ons 
bedrijf groeide en we steeds meer 

chalets kregen, bleef natuur een 
grote rol spelen. Wij hebben 150 
chalets en 32 kampeerplaatsen op 
negen hectare staan. Dat had ook 
op zes gekund. Onze terreinen 
geven natuurlijk groen de ruimte.'

Hoe hebben jullie die vergroening 
aangepakt?
'Waar mijn vader al mee begonnen 
was, hebben we voortgezet: vooral 
kiezen voor inheemse soorten die al 
in de omgeving groeien.' 
Grinnikend: 'Ik heb zo af en toe wel 
eens een boom 'geleend' uit het 
bos en die een mooie plek op de 
camping gegeven.' Dan weer 
serieus: 'We hebben een bedrijfs-
natuurplan gemaakt en cursussen 
gevolgd om bijvoorbeeld takkenril-
len te maken. Natuurlijke afschei-
dingen, want bouwmarktschut-
tingen willen we hier niet. Maar ik 

heb het vooral in de praktijk ge-
leerd, omdat ik het leuk vind. En zo 
af en toe pik je wat op van gasten 
die tips geven. De nieuwste velden, 
't Heitje' en het Akkerveld, hebben 
ook planten en bomen die daarbij 
passen. En we hebben verschillende 
vennetjes, waar kikkers en sala-
manders zitten.'

Heb je veel anders moeten doen 
om het zo te krijgen?
'De natuur groeit wel door, maar 
we zijn wel fanatiek met het be-
strijden van Amerikaanse vogelkers, 
die hoort hier van nature niet en 
als je niet oppast, overwoekert die 
alles. Het is vooral belangrijk hoe je 
snoeit. Ik zie soms dingen gebeuren 
…, dat kun je geen snoeien meer 
noemen. Snoeien moet je doen met 
oog voor de natuur. Dat is veel 
werk, maar het wordt veel mooier. 

Wanneer denk jij: 'Hier doe ik het allemaal voor?'
'Onze manier van beheer en onderhoud kost veel extra 
tijd en inspanning. Maar als ik dan kinderen op het park 
bezig zie bij de slootjes of poelen, is dat het allemaal 
waard. Dan zie ik ook mezelf weer een beetje terug als 
kind. We moedigen dat ook aan. Laat ze maar lekker 
pielen. Dat is natuurbeleving. Ook ons recreatieteam 
stimuleren we 's zomers om natuurlijke activiteiten te 
organiseren, bijvoorbeeld bouwen met dennenappels of 
een natuurspeurtocht.'

Gelukkig zie je dat er veel verandert. Steeds meer men-
sen, ook collega-ondernemers, beseffen dat de natuur 
niet rechttoe, rechtaan is. Wat mij betreft mag het lek-
ker grillig.'

Wat vinden jullie gasten van de groene omgeving?
'Al van oudsher trekt de Bremakker publiek dat van 
natuur houdt. Kinderen hebben hier de ruimte om buiten 
te ravotten en wij demotiveren het gebruik van de auto. 
Ga lekker fietsen of wandelen! Ik vind het mooi als aan 
het eind van een verblijf het gras onder de auto van een 
gast hoog staat; een teken dat die auto veel heeft stil-
gestaan. Ook leuk is om te merken dat wij vaste gasten 
met een eigen chalet inspireren om ook zelf hun tuintje 
natuurlijk in te richten. Onze eigen lijst met inheemse 
soorten die op het terrein geplant mogen worden, is 
hierbij de leidraad.'

Weet je ook of er typisch Texelse wilde planten groeien 
op jullie terrein?
'Van bomen weet ik redelijk veel, maar van plantjes heb 
ik niet zoveel verstand. Ik zou hier graag nog eens een 
inventarisatie doen van alle soorten. Helaas hebben we 
daar de tijd nog niet voor gevonden. Ik heb wel begrepen 
dat er bij de waterpoelen bijzondere mossen voorkomen.' 

Met het project ‘Texel in je tuin’ wil het 
Nationaal Park de biodiversiteit vergro-
ten en zorgen voor een betere ecologi-
sche samenhang. Inwoners en Texelse 
(recreatie)ondernemers worden aange-
moedigd om inheemse plant- en boom-
soorten te behouden en tegelijkertijd 
bij te dragen aan klimaatadaptatie. 
Want meer groen en minder verstening 
zorgen ervoor dat regenwater niet 
direct wegstroomt via het riool, maar 
in de grond zakt. Hier profiteert de 
natuur van.

Met simpele, low budget-oplossingen 
kun jij in je eigen tuin al het verschil 
maken! Kijk voor tips en inspiratie voor 
een groenere omgeving op ivn.nl

Texel in je tuin

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

Ligt aan de Tempeliersweg, midden in het Texelse bos, omringd door 
het Nationaal Park. De eerste toeristische activiteiten stammen uit 
1955. Tegenwoordig staan er 150 chalets en zijn er 32 kampeer-
plaatsen. Al vroeg werd bewust gekozen voor terreininvulling met 
veel ruimte voor de natuur. Het familiebedrijf wordt gerund door de 
broers Ralph en Berry Koning en echtgenotes Ilonka en Bianca.

Vakantiepark De Bremakker

Vennetje Akkerveld

Vader Joop Koning op ‘t Heitje
Masja Gielstra en Ralph Koning op de brug die letterlijk
het Nationaal Park met De Bremakker verbindt.



Op vakantie naar Texel en de hond gaat gezellig meeLEKKER LOS

33

Texel is niet alleen populair bij mensen, maar ook bij honden! Je doet je viervoeter een groot plezier als hij 
lekker op volle kracht mag rennen over het strand of uitgebreid kan snuffelen in het bos. Tegelijkertijd 
moeten we rekening houden met de kwetsbare natuur en niet te vergeten de vele schapen op het eiland. 
Dankzij de handige flyer 'Texel ontdekken met uw hond' zie je in één oogopslag waar en wanneer je de 
hond moet aanlijnen.  De hondenflyer is gratis en onder meer verkrijgbaar bij VVV Texel in Den Burg.
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•  Haal wat bestrating uit de tuin en zorg voor meer groen
  Laat de regenpijp uitkomen in een 'grindkist': een gat gevuld•

 met grind en zand, eventueel afgedekt met aarde
 Of plaats een regenton•

T IP S voor thuis
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Het kraanwater op Texel komt allang niet meer uit de 
duinen. Op de zeebodem tussen Texel en het vasteland 
liggen twee waterleidingen om drinkwater aan te voeren. 

'Als eiland zijn we verder afhankelijk van regenwater', 
zegt Ruud Mets, riool- en waterspecialist bij de gemeente 
Texel. 'Er zijn hier geen rivieren die zoet water aanvoe-
ren. Daarom mag je op Texel ook geen oppervlaktewater 
gebruiken om bijvoorbeeld te sproeien, de boeren ook 
niet. Bijna overal op het eiland is het grondwater brak.'

Regenwater langer vasthouden
'Samen met het hoogheemraadschap pakken we de hele 
waterhuishouding aan', legt hij uit. Vroeger wilde men 
regenwater zo snel mogelijk afvoeren. Daarom lopen de 
belangrijkste watergangen van noord naar zuid, naar de 
Waddenzee. Tegenwoordig is het 's zomers op veel plek-
ken te droog en kan ook de natuur ernstig lijden onder 
die verdroging. 'We houden nu regenwater juist langer 
vast. Bij het vernieuwen van de Postweg hebben we 
bijvoorbeeld gezorgd dat het water vooral van oost naar 
west gaat. Waar nodig zijn grotere of kleinere duikers 
onder de weg door gelegd, zodat het water langer op het 
eiland blijft. De landbouw is daar ook mee bezig. Zo is er 
nu een experiment met ondergrondse zoetwateropslag in 
Eierland.'

Gescheiden rioolstelsels
Texel heeft de rioolstelsels voor 'schoon' regenwater en 
vuilwater al voor bijna 75 procent gescheiden, vertelt 
Mets. 'Hemelwater van de weg of het dak is afgekoppeld, 
zodat dit niet naar de zuivering hoeft. Dat spaart ook

Klimaatadaptatie
De reden van al deze aanpassingen is niet alleen duur-
zaamheid, maar ook klimaatadaptatie: er komen tegen-
woordig langere droogteperioden voor en meer piek-
buien, die grote druk op de riolering leggen. Dat wordt 
nog versterkt door de toenemende verstening van tuinen, 
merkt Ruud Mets. De gemeente gaat nu juist anders om 
met verharding, bijvoorbeeld door graskeien te leggen op 
de parkeerplaats bij de nieuwe sporthal. Bij nieuwbouw-
projecten wordt vaak een wadi gegraven, een ondiepe 
plek waarin regenwater blijft staan. Dat levert specifieke 
planten op, en insecten die als voer voor vogels dienen.

BUFFEREN!  
Texel gaat slim om met regenwater

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

DE TUUNEN

energie. Het water wordt afgevoerd naar de sloten en 
helpt 's zomers de sloten en het grondwater op peil te 
houden. Dat is belangrijk voor zowel de boeren als de 
natuur.' 

In nieuwbouwwijk De Tuunen in Den Burg is juist alleen 
een vuilwaterstelsel aangelegd, zonder straatkolken. Veel 
straten daar hebben halfverharding en regenwater loopt 
op natuurlijke wijze naar de watergang.

   Ruud Mets bij

  de duiker van het

 Eierlandse kanaal

aan de Slufterweg
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DE SLUFTER

Natuurlijke buffer
Bomen en planten, maar ook na-
tuurlijke geluiden als vogelzang en 
kabbelend water, werken als een 
buffer tegen druk en helpen om 
beter om te gaan met stress. 
Planten en bomen verspreiden 
phytonciden — geurstoffen zoals 
de kerstbomengeur — die ons af-
weersysteem stimuleren. Mensen 
die vaak in het bos zijn hebben een 
hogere immuun-activiteit en minder 
stresshormonen. Dus neem het er-
van, zoek een mooi plekje om van 
al die natuurgeluiden te genieten 
en laat de rust op je inwerken. 
Wist je trouwens dat hier zeker 
geldt: jong geleerd, is oud gedaan? 
Kinderen die vaak in de natuur ko-
men, zijn tussen hun twintigste en 
veertigste gemiddeld nog steeds 
blijer en vitaler. Ze zoeken ook als 
volwassene vaker de natuur op dan 
kinderen die niet met groen zijn 
opgegroeid.

Lekker ravotten 
De natuur daagt uit en prikkelt de 
fantasie. Spelen je kinderen graag 
in de modder? Laat ze maar be-
gaan. De bodembacteriën die ze 
eventueel binnenkrijgen via modde-
rige handen stimuleert de aanmaak 
van serotonine, een neurotrans-
mitter waar je blij en rustiger van 
wordt. Ook dragen deze bacteriën 
bij aan een beter afweersysteem.

Op pad met de hele familie
Genoeg redenen om er met de
hele familie op uit te trekken
dus! Met kleine kinderen is het 
Sommeltjespad een echte

aanrader. Langs dit 1,5 kilometer 
lange wandelpad staan Sommeltjes, 
aardmannetjes die tot leven komen 
als het donker wordt. Ook kun je 
vanaf natuurmuseum Ecomare een 
uitdagende kinderwandeling maken 
door het naastgelegen duingebied. 
Op zoek naar een sportieve uitda-
ging? Kijk op pagina 38 voor onze 
Natuurbootcamp!

LAAT DE TEXELSE NATUUR VOOR JE WERKEN
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Misschien heb je Texel als vakantiebestemming gekozen 
om heel andere redenen, maar grote kans dat je werd 
aangetrokken door de bijzondere natuur op het eiland. 
Door de grote variatie in landschappen wordt het 
Waddeneiland niet voor niets vaak Nederland in het 
klein genoemd. Met meer dan veertig natuurgebieden.
En veel rust en ruimte. Na het lezen van dit artikel trek 
je er met nog meer plezier op uit in de Texelse natuur.

Twee uur per week
Uit Brits onderzoek blijkt dat je met maar twee uur per 
week in de natuur al het grootste deel van de gezond-
heidseffecten meepikt. Ben je vier uur in het groen, dan 
is het effect nog groter. Meer tijd is natuurlijk heerlijk, 
maar levert geen extra gezondheidsvoordelen op. Natuur 
kan zorgen voor kalmte en herstel van stress, nodigt uit 
tot meer beweging en stimuleert ontwikkeling bij kinde-
ren. Bovendien blijkt ook dat het ertoe doet hoe je de 
natuur ervaart. Hoe mooier we natuur vinden en ervan 
genieten, hoe sterker de effecten. Op Texel heb je volop 
mogelijkheden om optimaal te profiteren van al die 
voordelen.

Uitwaaien op het strand
Wil je tot rust komen tijdens een lange wandeling, dan 
biedt het Texelse strand uitkomst. Langs de uitgestrekte 
Noordzeekust aan de westkant van het eiland is het 
heerlijk om uit te waaien en je hoofd leeg te maken. 
Rond De Koog zijn de stranden in het hoogseizoen druk-
ker, maar ga je richting De Hors of De Slufter, dan kun je 
uren wandelen zonder veel mensen tegen te komen.

Vogels kijken
Ook de vele vogelkijkpunten zijn oases
van rust. Ze liggen op mooie locaties
en bieden je een weids uitzicht over
de omgeving. Bijvoorbeeld de wad-
wachtershut bij Utopia, waar je met
een verrekijker goed zicht hebt op
o.a. de lepelaar, visdief en kluut.
Of geniet in de Mokbaai van aalscholvers,
steltlopers en bergeenden. Op vogelkijkhut.nl
vind je ze allemaal.

Nogal wat onderzoekers komen tot dezelfde conclusie: hoe vaker we in de natuur zijn, hoe minder 
last we hebben van stress. Natuur zorgt meetbaar voor een positieve verandering in je hersenen: 
je piekert minder en kunt beter omgaan met stressvolle gebeurtenissen en pijnlijke ervaringen. 
En als je beweegt in het groen, wordt dat effect nog eens versterkt! 

En lees hier wat jij kunt doen
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Boswachter Jerome
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Hoe is het om als topsporter te wonen op een eiland? Met altijd weer die veerboot en altijd weer die 
lange autoritten naar wedstrijden? Niet eenvoudig. Maar zijn er ook voordelen? Voor veldrijdster 
Denise Betsema zeker. 'Texel is voor mij de ideale trainingsomgeving. Fietsen is hier veilig en 
fantastisch.' Een nadere kennismaking met de Texelse, die in 2021 derde op het WK veldrijden werd. 

Texel ideale trainingsplek veldrijdster Denise Betsema

TOPSPORTER OP EEN EILAND

We treffen Denise (28) op een 
maandagmorgen thuis. Net na een 
weekend met twee zware wed-
strijden in België waarin ze eerste 
en derde werd. Fris als een hoentje 
schuift ze aan tafel achter een kop 
koffie. Net als tijdens de wedstrij-
den met een glimlach op het ge-
zicht. 

Bliksemcarrière
Pas in 2016 maakt ze de overstap 
van het mountainbiken naar het 
veldrijden. Als blijkt dat ze voor 
deze discipline groot talent heeft, 
besluit ze in 2018 alles op alles te 
zetten om aansluiting bij de top te 
krijgen. Met lokale sponsors richt 
ze een eigen ploeg op en waagt de 
stap. Met succes. Ze boekt goede 
resultaten en al snel staan de top-
ploegen voor haar in de rij. Ze kiest 
voor het Belgische Marlux Bingoal 
(nu Pauwels Bingoal). Sinds haar 
overstap heeft Denise niet alleen 

Prins Hendrikdijk aan de wadden-
kant is geweldig. Heel prettig is ook 
dat ik me op Texel op de fiets heel 
veilig voel. Dat is echt niet overal 
zo.' Naast kracht- en looptraining, 
want veldrijders moeten vanwege 
het zware parcours regelmatig 
stukken lopen met hun fiets, zit de 
Texelse sporter ook meerdere keren 
per week op haar (cyclo)crossfiets. 
'Texel is voor mij een ideale trai-
ningslocatie. Je hebt hier ook hoog-
teverschillen, bos, duinen en na-
tuurlijk strand!' Binnen het veld-
rijden staat Denise bekend als 
zandspecialist. 'Dat kan ik op het 
eiland natuurlijk goed trainen, 
maar je moet in het zand ook het 
goede gevoel hebben. Blijkbaar heb 
ik die aanleg.'

Bubbel
Niet alleen door haar Texelse af-
komst en talent valt Denise op. Ook 
het feit dat zij al moeder is van 

de aansluiting bij de wereldtop ge-
vonden, ze is zélf een wereldtopper 
geworden. Afgelopen seizoen 2020/ 
2021 boekte ze een groot aantal 
overwinningen en pakte ze het 
brons op het wereldkampioenschap 
in Oostende.

Fietsen voor fun
Nagenoeg al haar trainingen doet 
Denise op Texel. 'Ik krijg van mijn 
trainer wekelijks een schema dat ik 
moet afwerken. De meeste trainin-
gen doe ik op de racefiets. Daarop 
kun je beter plannen in welk wat-
tage je fietst of in welke hartslag-
zone. Afhankelijk van de drukte en 
het weer fiets ik bijvoorbeeld over 
het duinpad naar De Cocksdorp of 
pak ik de wegen in polder Eierland. 
Ook het nieuwe fietspad over de 

zoon Jukka (9) en dochter Wolf (7) 
is binnen de topsport ongebruike-
lijk. 'Ik ben in de veldtop de enige 
die al moeder is', vertelt Denise. 
'Mensen verwachten het niet. Zelf 
vind ik het alleen maar voordelen 
hebben. Zeker dit seizoen speelde 
het wedstrijdcircuit zich voorname-
lijk af in België. Daar is veldrijden 
een van de grootste en meest po-
pulaire sporten. Over de grens ben 
ik daardoor best bekend. Dan is het 
heerlijk om na het weekend uit die 
bubbel te kunnen stappen naar een 
heel ander leven hier op Texel. 
Lekker met Sjoerd en de kinderen. 
Daarnaast zijn Texelaars behoorlijk 
nuchter. Ons kent ons, dus dat 
houdt me goed met beide benen op 
de grond.' 

Wedstrijd- en trainingsbeest
Een wedstrijdbeest met de wil om 
te winnen was ze naar eigen zeg-
gen altijd al. Tegenwoordig werkt 
ze met net zoveel fanatisme de 

voorgeschreven trainingen af. 'Ik 
vind fietsen gewoon heel erg leuk. 
Het gebeurt bijna nooit dat ik geen 
zin heb om op die fiets te stappen.' 
Doordat ze nog maar relatief kort 
aan veldrijden doet, valt er nog 
veel te leren. 'Ik heb op alle fron-
ten nog veel verbeterpunten. 
Technisch zeker. Sommige dames 
rijden al vanaf hun jeugd in het 
veld en hebben veel meer ervaring 
in alle omstandigheden dan ik. Ook 
qua inhoud kan ik nog groeien. 
Onze wedstrijden zijn maar zo'n 45 
minuten, maar om op zo'n hoog 
tempo te kunnen rijden, heb je een 
heel goede duurconditie nodig.' De 
doelen voor seizoen 2021/2022 zijn 
nog niet bepaald, maar Denise 
heeft haar zinnen al wel gezet op 
een trui (NK-, EK- of WK-titel). Met 
haar opleiding is ze gestopt om zich 
volledig op het fietsen te kunnen 
richten. 'Als topsporter heb je maar 
een beperkte houdbaarheid en die 
wil ik volledig benutten. Ik hoop tot 

mijn veertigste in de top te kunnen 
blijven meedraaien!'

Topsportbestaan
‘Of ik als topsporter een egoïstisch 
bestaan leid? Tja, eigenlijk best 
wel. Tijdens de wedstrijden wordt 
alles voor me geregeld en kan ik 
me volledig focussen op het fiet-
sen. Thuis is dat anders. Sjoerd 
grapt weleens 'Je bent weer thuis 
hoor'. Hier doe ik gewoon weer het 
huishouden, breng de kinderen 
naar school en ga trainen. Maar ons 
leven staat wel in het teken van 
mijn fietsen. Wat we eten, wanneer 
we eten. Ik heb een uitgebalan-
ceerd dieet dat is afgestemd op 
mijn energiebehoeftes. Dat is wel-
eens lastig bij familiedinertjes bij-
voorbeeld. Ik ben blij dat Sjoerd ook 
erg van fietsen houdt. Hij is daar-
naast ook heel geïnteresseerd in 
voeding en de effecten daarvan op 
sportprestaties. Die interesse delen 
we zeker. Gelukkig zijn de mensen 
om me heen heel begripvol en 
staan ze volledig achter me.'

Meer Denise
· Op social media presenteert ze zich als Deniesoverseas, een verwijzing naar Texel;
· Tot haar negende deed ze aan motorcross. Omdat ze haar conditie wilde verbeteren, koos ze voor fietsen; 
· De schoonvader van haar trainer Tom de Kort gaf Denise het laatste zetje richting het veldrijden. Hij zag, als frequent Texel-
 bezoeker, haar naam vaak in de krant bij de uitslagen van wielerwedstrijden. In de fietsenwinkel van haar ouders stimuleerde hij
 Denise om te kiezen voor het veldrijden. Hij zag kansen door de goede resultaten die ze zowel op de weg als in het veld behaalde.

Denise tijdens een wereldbekerwedstrijd in Overijsse (B.)

Partner Sjoerd vergezelt Denise regelmatig bij een training.

Partner Sjoerd vergezelt Denise regelmatig
bij een training.



39

Bijzondere dwaalgasten

2020 bleek een goed broedjaar voor de populatie 
tapuiten in de Eierlandse Duinen. Zo'n vijftig 
broedparen werden in het gebied geteld. Dat is 
bijna twintig procent van de hele broedpopulatie in 
Nederland. Vermoedelijk profiteerden de tapuiten 
van de droge zomers, waardoor grassen het minder 
goed doen en ze makkelijk insecten
konden vangen.

Broedsucces tapuiten

Het blijft bijzonder dat ieder jaar weer op Texel soorten worden ontdekt 
die nog niet eerder op het eiland waren gezien. Afgelopen jaar kwamen 
meldingen binnen van verschillende insecten die zelfs voor het eerst op 
de Wadden werden waargenomen. In De Muy werd de variabele zandbij 
voor het eerst op Texel ontdekt. Een aantal graafwespen, zoals de knoop-
cicadendoder, de mimumesa atratina en de mimumesa 
spooneri waren nieuw voor de Wadden. Ze werden waar-
genomen in de Buitenmuy en bij Ceres. Ook de rode 
muurspinnendoder werd op Texel aangetroffen, in de 
Bollekamer. Verder werden drie nieuwe roofvliegen ge-
meld: de schraalgrasjager, zilveren moeraswapenvlieg 
en zandbijwaaiertje. Ook konden drie nieuwe 
goudwespen aan het soortenbestand worden toe-
gevoegd: chrysis terminata, holopyga generose 
en de omalus aneus. Die werden alledrie in de 
Bollekamer gespot.

KNOOP-CICADENDODER

CHRYSIS TERMINATA

NIEUWE SOORTEN ONTDEKT

Wil jij meer weten over vogels of er zo-
veel mogelijk zien op Texel? Kom dan 
naar het Wadden Vogelfestival op 8 en 
9 mei! Het geld dat met alle activitei-
ten wordt ingezameld, wordt ingezet 
voor de akkervogels, zoals de blauwe 
kiekendief en de patrijs. Die hebben 
het moeilijk.
Meer info: waddenvogelfestival.nl

2021
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Een andere bijzondere dwaalgast was de 
havikarend. Dit was pas het tweede 
exemplaar dat op Texel is gezien.
De vogel bleef een nachtje over in het 

Nationaal Park en vervolgde toen zijn reis 
naar elders. 

Een van de jonge Texelse vogelaars, Tim Schipper, ontdekte in het Krim-
bos, onderdeel van het Nationaal Park, een groene fitis. Het was pas
de tweede keer dat deze vogel in Nederland werd waargenomen.

En voor het eerst konden ook andere vogelaars 
meegenieten. De bijzondere waarneming leid-

de tot een flinke toestroom van vogelaars 
die de groene fitis niet wilden missen.

Groene fitis

REPPIHCS 
MIT OTOF

De nieuwe Prins Hendrikzanddijk, 
aan de waddenkant tussen de Teso-
haven en Oudeschild, blijkt niet al-
leen voor mensen een fijne plek.
Op deze locatie is de dijk buitendijks 
versterkt met een zandige dijk en 
een kwelder- en duingebied. Daar-
voor was maar liefst vijf miljoen 
kubieke meter zand nodig. Een deel 
van het gebied is afgesloten voor 
bezoekers en bestemd als natuur-
gebied. Wadvogels kunnen er rusten 
en foerageren. De gehoopte komst 
van de diverse vogelsoorten is be-
waarheid: al snel na de oplevering 
wisten strandbroeders zoals dwerg-
sterns en bontbekplevieren het ge-
bied goed te vinden. 

Prins Hendrikzanddijk
aantrekkelijk
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NATUURBOOTCAMP Sporten in het Nationaal Park

Start- en eindpunt: Bospaviljoen't Turfveld, 
Nattevlakweg 2 in De Dennen

Lengte: ca. 3 km 
Duur: ca. 1 uur

Warming-up:
Jog het pad omhoog naar de 
Kampeersnol, schuin achter 
de boskiosk. Boven heb je 
een prachtig uitzicht over 
het duingebied. 

Of je nu jong of oud bent, sportief of iets minder sportief: deze bootcamp is geschikt voor iedereen! 
Je kunt de oefeningen doen in een variant die past bij jouw conditie en trainingsniveau. Waar staat 
joggen, kun je ook wandelen. En voor elk oefening is een makkelijke en moeilijkere variant.

De hele training download je via de QR-code of
kijk op npduinenvantexel.nl en zoek op bootcamp.

DOWNLOADEN

Wandel rustig via het rolstoelpad richting het Turfveld. Gefeliciteerd! Je hebt het gehaald.
Nu tijd voor koffie of een ander drankje. Hiervoor kun je (meestal) terecht bij het Bospaviljoen 't Turfveld.

Op de Fonteinsnol 
heb je een geweldig 
360°-uitzicht. Ga joggend het bos in 

via het hoger gelegen 
pad schuin achter de 
toren. 

7

Je bent bij de trap naar 
de Kampeersnol. Zowel 
beneden als boven heb 
je een mooi uitzicht!

8

Bij het bordje Turfweg
doe je push-ups. Jog naar beneden en sla 

rechtsaf het brede bospad 
(Knobbelpad) in. Doe ‘dips’
bij het eerste bankje.

Test je balans op
deze 'evenwichtsboom'. Even 'boomzitten'

voor de bovenbenen.

Je bent klaar om de training te starten! 

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

nol! Doe de aangegeven 
oefeningen.

Je bent bij de Fonteins-
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SLUFTERBELEVENIS
De Slufter is een van de meest bekende natuurgebieden 
van Texel. Er groeien allerlei bijzondere planten die 
tegen zout water kunnen. Het familieprogramma 
Slufterbelevenis is een ontdekkingstocht waarin al je 
zintuigen meedoen: ruik, proef, hoor, voel en kijk.
Leuke bijkomstigheid: in De Slufter hoef je niet op de 
paden te blijven! Wie durft er van het hoge duin te 
springen? En wat vang jij met het duwnetje in de kreek? 
Slufterbelevenis is een actief programma voor gezinnen 
met kinderen vanaf 5 jaar. 

Je boekt Slufterbelevenis op ecomare.nl bij 'excursies'. 

Het Nationaal Park en de natuur van Texel 
nodigen uit tot allerlei buitenactiviteiten. 
Wandelen, fietsen, vogels kijken, bloemen 
ruiken, genieten, spelen en ontdekken. Je 
kunt het zelf doen, maar je kunt ook eens 
met een gids de natuur in. Voeg een extra 
dimensie toe aan je vakantie op Texel en 
ga mee op excursie!
Op deze en de volgende bladzijden staan 
een aantal excursies uitgelicht. Op de 
genoemde websites kun je zien wanneer 
welke excursie wordt gegeven. En je vindt 
er nog veel meer leuke uitstapjes in de 
natuur!

Ga met de gids mee
naar buiten!

BUNKERS, bronnen van verhalen
Texel was in de Tweede Wereldoorlog een belangrijke 
schakel in de Atlantikwall, de kustverdedigingslinie van 
nazi-Duitsland. In korte tijd verrezen op het eiland min-
stens 510 bunkers. De bossen en duinen stonden er vol 
mee! Nog steeds zijn op veel plekken in het Nationaal 
Park Duinen van Texel (delen van) bunkers te vinden.

De bunkers zijn de overblijfselen van een belangrijk stuk 
geschiedenis en geven aanleiding tot veel verhalen. 
Verhalen die nu nog verteld kunnen worden door mensen 
die het zelf hebben meegemaakt. Van zestien Texelaars 
is een verhaal te beluisteren bij de grote bunker van 
Loodsmansduin. De verhalen gaan over ervaringen als 
kind in de oorlog, over vondsten bij het schatzoeken of 
over de rol van de bunkers in het leven van de Texelaars 
van toen. Zo ontdek je dat na de oorlog de bunkers bij 
Den Hoorn eerst als woonhuis, daarna als vakantie-
woning en tenslotte als jeugdhonk zijn gebruikt. 

De verhalen zijn ook te lezen en te beluisteren op 
npduinenvantexel.nl/bunkers. 
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Struinen langs MOKBAAI en GEUL
Op de zuidpunt van Texel vind je een gevarieerd 
landschap met duinen, meertjes, wad, kwelder en 
strand. Een deel van het gebied is afgesloten, maar 
met de gids van Staatsbosbeheer mag je er wèl in! 
In het voorjaar zie je er broedende aalscholvers, 
meeuwen en lepelaars. Bij laagwater zoeken de 
wadvogels voedsel in de Mokbaai, in het riet zingen 
zangvogels. De tocht gaat langs de kwelder, door 
de duinen en langs de plassen in De Geul. De gids 
vertelt over alles wat er te zien is en geeft achter-
grondinformatie. Deze excursie is elk jaargetijde 
weer anders. 

Kijk wanneer je mee kunt en om te boeken op 
ecomare.nl bij 'excursies'. Vanaf 8 jaar.

Ga mee bloemen en vogels kijken in natuurgebied Waalenburg, een 
bijzondere polder midden op Texel. In dit bonte bloemenparadijs zingt 
de veldleeuwerik je toe en broeden allerlei weidevogels. Het is een rust-
gebied, waar je onder leiding van de boswachter doorheen mag lopen. 
Maak kennis met de vele soorten planten en bloemen en de vogels van 
het gebied. Van orchideeën tot grutto's, van reukgras tot kieviten. 

Voor boeken en meer informatie kijk je op nm.nl/excursiewaalenburg
of ga langs bij Natuurcentrum De Marel.

ORCHIDEEËN en WEIDEVOGELS in Waalenburg

VOGELS KIJKEN
met het Vogelinformatiecentrum

Alle vogelexcursies worden begeleid door een ervaren 
vogelgids. Doel is om zoveel mogelijk verschillende 
vogelsoorten te leren herkennen op zicht en geluid.
Een goede verrekijker is daarbij onmisbaar. Heb je die 
zelf niet, dan krijg je er gratis een mee van het Vogel-
informatiecentrum. Na afloop vul je samen met de gids 
een lijst in van de vogelsoorten die je onderweg gezien 
hebt, onder het genot van een kop koffie of thee. 

Reserveren en boeken kan via vogelexcursiestexel.nl, 
bij het Vogelinformatiecentrum en bij Natuurcentrum 
De Marel. De inkomsten van deze vogelexcursies wor-
den gebruikt om het aantal vogelkijkpunten op Texel te 
vergroten en te onderhouden. 

Wil je vogels leren herkennen of op een laagdrempelige 
manier kennismaken met het kijken naar vogels? Dan 
ben je bij het Vogelinformatiecentrum in De Cocksdorp 
aan het juiste adres. Het jaar rond kun je er wekelijks 
meerdere vogelexcursies boeken. Je kunt kiezen uit een 
twee uur durende vogelherkenningsexcursie, een 
excursie per minibus en de Swarovski Vogelexcursie XL. 
Deze laatste is een wandelexcursie van drie uur.

.....................................................................................
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KWELDER, WAD en LEPELAARS

Voor boeken en meer informatie kun je terecht op 
nm.nl/wadenlepelaars en bij Natuurcentrum De 
Marel.

Op De Schorren, de kwelder aan de Waddenzee-
kant van Texel, wemelt het van het leven. Het is 
de ideale babykamer voor lepelaars, meeuwen en 
eidereenden. Hazen hupsen vrolijk tussen de 
bloeiende lamsoor en zeeaster. Ga mee op expedi-
tie met de boswachter in dit gesloten gebied vol 
vogels en bijzondere planten! De kwelder grenst 
aan het wad, dat er op het eerste gezicht uitziet 
als een levenloze zandvlakte. Maar niets is minder 
waar! Net als al die duizenden wadvogels ga je op 
zoek naar kleine friemelbeestjes en lange wad-
pieren. We vissen kleine garnaaltjes uit het zoute 
water en bekijken het waddenbuffet van dichtbij.

Een onvergetelijke ervaring op HET WAD
Het wad is altijd in beweging! Het ene moment staat het 
water tot aan de dijk, een paar uur later stap je zomaar 
het wad op. Je loopt dan dus op de bodem van de zee. 
Wadexcursies zijn bedoeld voor volwassenen en 
gezinnen met kinderen vanaf 7 jaar. Zorg voor strak-
zittende laarzen of oude schoenen die vies en nat mogen 
worden, want het wad zuigt aan je voeten en we gaan 
ook door water. De uitgestrekte moddervlakte blijkt een 
bron van leven te zijn. In de bodem vind je talloze schel-
pen, slakken, wormen en kreeftachtigen. Daar eten de 
wadvogels weer van. De gids leidt je door een veilige 
route, laat je de geheimen van het wad ontdekken en 
zorgt voor een onvergetelijke ervaring. 

Deze excursie boek je op ecomare.nl bij 'excursies'. De geheimen van EENDENKOOI SPANG

De eendenkooi Spang is een verborgen oase van rust, 
met bloemen, fruitbomen en tjilpende vogeltjes. Loop 
met de boswachter over de kronkelende paadjes, neem 
een kijkje achter de schermen van de kooi en bespied 
de bontgekleurde eenden door de rietmatten heen.
Wat deed een kooiker en welke gezegden uit het am-
bacht gebruiken we nog steeds? Bezoek de kooi tijdens 
een van de gratis inloopdagen en ontdek het zelf.

Eendenkooien zijn eeuwenoud en hebben een grote 
natuurwaarde. Vroeger werden er eenden gevangen 
voor consumptie. Verscholen tussen bosjes ligt de 
kooiplas, afgeschermd en met vier vangpijpen.
De eendenkooi Spang is prachtig opgeknapt, zodat je
je een goede voorstelling kunt maken van het oude
ambacht van de kooiker. 

Kijk voor de openstellingen op nm.nl/eendenkooispang

Door de ZOUTE KREKEN van DE SLUFTER
Ontdek wat het kweldergebied De Slufter zo bijzonder 
maakt. Van de zouttolerante planten tot de dieren die 
je in deze twee uur durende wandeling tegenkomt. Het 
noordelijk deel van De Slufter is gesloten voor publiek, 
maar onder leiding van de gids van Staatsbosbeheer 
mag je er toch in. Er is geen pad; je struint gewoon door 
het gebied. De gids weet de weg en vertelt onderweg 
over de planten, insecten, vogels en het ontstaan van 
het gebied. Je steekt onderweg ook een (ondiepe) geul 
over, dus laarzen zijn handig. Of trek bij mooi weer 
gewoon je schoenen uit! Deze excursie is geschikt voor 
iedereen vanaf 8 jaar.

Boeken kan op ecomare.nl bij 'excursies'.

VERVOLG EXCURSIES
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Dit familieprogramma is speciaal voor gezinnen met jongere kinderen. 
De gids heeft allerlei materialen mee om zelf op ontdekking te gaan. 
Schepnetjes om in de geul te vissen en krabbenhengels. Aan deze 
speciale hengels klem je een stukje aas en dan maar hopen dat
een krab het vastgrijpt. Met een beetje oefening kun je hem naar 
boven halen! Dan kan de gids je meteen allerlei leuke weetjes 
vertellen over deze dieren, zoals het verschil tussen een mannetjes- 
en een vrouwtjeskrab. Dit avontuurlijke wadprogramma is geschikt 
voor gezinnen met kinderen vanaf 5 jaar.

Je boekt een Wadbelevenis op ecomare.nl bij 'excursies'. 

WADBELEVENIS
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Het liefst kies je natuurlijk voor een bijzondere excursie. Een leuke ervaring met een kleine groep of je 
eigen gezelschap. En met een gids die veel weet en dat op een leuke manier kan overbrengen. Iemand met 
passie voor de natuur en/of vogels, die graag jouw vragen beantwoordt. Bij Klaas de Jong, Marcel Wijnalda 
en Jos van den Berg is dat zeker het geval. Zij staan te popelen om jou mee het veld in te nemen!

Texel is bekend om zijn prachtige natuurgebieden (wel 40!) en grote variatie in vogelsoorten. Maar hoe bijzonder het 
eiland is en waar je het best vogels kunt kijken, met de grootste kans op een bijzondere waarneming, ontdek je pas 
echt tijdens een excursie met een natuur- of vogelgids! Trek eropuit, laat je verrassen en beleef de Texelse natuur!

ADVERTORIAL

Exclusieve natuur- en 

Vogelkenner en fotograaf Jos van 
den Berg van Birding Texel doet 
niets liever dan bezig zijn met 
vogels. Tijdens zijn excursies, ge-
schikt voor beginnende en gevor-
derde vogelaars, komen o.a. de 
soorten aan bod in een gebied. 
Waaraan herken je die en welk 
geluid hoort erbij? Jos vertelt het je 
graag. En natuurlijk is er ook oog 
voor de prachtige omgeving. Jos 
neemt je mee naar bekende en min-
der bekende plekken. Afhankelijk 
van je voorkeuren, kun je bij Birding 
Texel inschrijven voor gebiedsge-
richte excursies, o.a. De Slufter, 
zuidpunt van Texel,
Waddenzeekust
of maatwerk.
Verrekijkers
zijn gratis 
te leen.

Exclusieve natuur- en
vogelbeleving

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

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

Of je nu meer houdt van strand,
zee en wad of liever de duinen of 
het bos intrekt: met gids Marcel 
Wijnalda van Txgids wordt het al-
tijd leuk en afwisselend! Geen ex-
cursie is bij deze natuurkenner 
hetzelfde. Gepassioneerd en en-
thousiast vertelt hij van alles over 
de omgeving en geeft hij je leuke 
weetjes mee. Tijdens de excursie 
gaat Marcel vooral in op wat er 
onderweg te zien is. En natuurlijk 
hoef je niet alleen braaf te luiste-
ren! Bij de Natuurstruûns van 
Txgids draait het om plezier, erva-
ring, beleven en ontdekken.
Marcel geeft privé-excursies en 
rondleidingen voor groepen.

Ga mee opGa mee op
Natuurstruûn

TXGIDS
       txgids.nl
Marcel Wijnalda
Tel. 06-13271120
info@txgids.nl

BIRDING TEXEL
       birdingtexel.com
Jos van den Berg
Tel. 06-22494483
birdingtexel@gmail.com

 Texelse Vogelsafari's

Klaas de Jong van Calidris organi-
seert niet zomaar een vogelexcur-
sie, hij neemt je mee op vogelsafari! 
Deelnemers worden bij hun accom-
modatie of de TESO-boot opgepikt 
met de herkenbare Vogelsafaribus 
voor een vogelavontuur van een 
(halve) dag. Afhankelijk van o.a. 
jouw voorkeuren, tijd van het jaar 
en de plek waar bijzondere soorten 
zitten, neemt Klaas je mee naar de 
mooiste plekken in de Texelse na-
tuur en verrassende vogelhotspots. 
De groepsgrootte is maximaal acht 
personen (meer kunnen er niet in 
de bus). Onderweg kun je gratis 
gebruikmaken van
verrekijkers
en een
telescoop. 

Texelse Vogelsafari's 

CALIDRIS VOGELSAFARI'S

       vogelsoptexel.nl

Klaas de Jong
Tel. 06-21809865

Info@vogelsoptexel.nl

Texel echt leren kennen? GA MEE OP EXCURSIE!



De Texelse duinen zijn kwetsbaar. En te waardevol om te ver-

waarlozen. Wij doen er alles aan om dit bijzondere natuurge-

bied te behouden en te beschermen. En daar kunnen we jouw 

hulp goed bij gebruiken! Ben jij een natuurfan en wil je meehel-

pen aan het behoud van het Texelse duingebied? Steun ons 

dan met een bijdrage op NL17 RABO 0150 9482 39 ten name 

van Stichting Nationaal Park Duinen van Texel.

Scan de QR-code naast dit artikel voor meer

informatie.

Het Nationaal Park heeft
jouw hulp nodig!

Der Nationalpark benötigt deine Hilfe!
Die Dünen von Texel sind empfindlich. Wir setzen alles daran, 

dieses besondere Naturgebiet zu erhalten und zu schützen. Und 

dabei können wir deine Hilfe gut gebrauchen! Möchtest Du zum 

Erhalt des Dünengebietes von Texel beitragen? Unterstütze uns 

dann mit einem Beitrag an Stichting Nationaal Park Duinen van 

Texel, NL17 RABO 0150 9482 39, BIC: RABONL2U. Scannen Sie 

den QR-Code neben diesem Artikel, um weitere

Informationen zu erhalten.

47

Dann, wenn wir Menschen uns in unsere Häuser zurückziehen, das Licht einschalten und zur Ruhe 
kommen, gibt es Tiere, die erst wach werden. Tiere können unterschiedliche Gründe dafür haben, 
lieber in der Nacht aktiv zu sein.

Sicherer
Asseln, Schnecken (insbesondere 
Nacktschnecken) und Amphibien 
wie Frösche und Salamander trock-
nen schnell aus. Indem sie haupt-
sächlich in der Dämmerung und 
nachts aktiv sind, meiden sie die 
helle Sonne. Nachtaktive Insekten 
meiden das Licht aus einem ande-
ren Grund. Sie sind nämlich eine 
Beute für viele Tiere, die tagsüber 
jagen, wie z. B. Vögel. Ein nacht-
aktives Tier muss natürlich in der 
Lage sein, seine eigene Nahrung in 
der Dunkelheit zu finden. Geruch 
kann dabei helfen. Das Geißblatt 
zum Beispiel riecht nachts sehr 
stark. Nachtfalter können die 
Blüten dadurch in der Dunkelheit 
leicht finden.

Mäuse
Einige nachtaktive Säugetiere wei-
chen ihren Feinden in die Dunkel-
heit aus. Mäuse zum Beispiel sind 
eine begehrte Beute. Nachts ist die 
Gefahr, dass sie erwischt werden, 
geringer. Mit ihrem gut entwickel-
ten Geruchssinn und den Schnurr-
haaren finden sie sich im Dunkeln 
zurecht. Eine besondere Mäuseart, 
die auf Texel lebt, ist die Nordische 
Wühlmaus. In den übrigen Nieder-
landen ist diese Art selten zu fin-
den. Auf Texel müssen sich die 
Mäuse nachts vor Schleiereulen 
und Waldohreulen fürchten. Tags-
über ist ihr Leben durch Bussarde, 
Turmfalken und Sumpfohreulen 
nicht sicher.

NACHTTIERE
Wenn die Dunkelheit einfällt, erwachen sie zum Leben

Mehr Nahrung
Einige Säugetiere sind nachts aktiv, 
um nachtaktive Beutetiere zu fin-
den. So ist es für Igel günstig,  
nachts auf Nahrungssuche zu ge-
hen. Ihre gute Nase macht es ihnen 
leicht, ihre Lieblingsnahrung im 
Dunkeln zu finden: Würmer und 
Insektenlarven, die das Sonnenlicht 
meiden. Fledermäuse nutzen die 
Echoortung, mit der sie selbst in 
den dunkelsten Nächten nacht-
aktive Insekten aufspüren können. 
Auch auf Texel kann man einen 
großen Teil des Jahres abends 
Fledermäuse fliegen sehen.
Die Breitflügelfledermaus ist hier 
häufig anzutreffen; es ist eine Art, 
die den Wind gut vertragen kann.

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

Die Dunkelheit entdecken!
Gehen Sie an einem schönen Abend in der Dämmerung hinaus in die Natur!
Je weniger Sie sehen können, desto schärfer werden Ihre anderen Sinne. Mit Kindern 
ist die Familientour 'Beleef de duisternis' (Die Dunkelheit erleben) sehr zu empfehlen. 
Diese Niederländische Tour führt durch einen schönen Teil des Nationalparks und ist 
kostenlos in der izi.TRAVEL-App verfügbar. Suchen Sie nach Ecomare und wählen Sie 
'Beleef de duisternis'. Die Tour, unterwegs mit Aufgaben, dauert etwa 1,5 Stunden. 
Geeignet für Familien mit Kindern im Alter von 8 bis 14 Jahren.

BRAUNER FROSCH

SCHLEIEREULE 
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DE SLUFTER

Natürlicher Puffer
Bäume und Pflanzen, aber auch 
Naturgeräusche wie Vogelgezwit-
scher und plätscherndes Wasser 
wirken wie ein Puffer gegen Druck 
und helfen uns, besser mit Stress 
umzugehen. Pflanzen und Bäume 
verbreiten Phytonzide - Duftstoffe 
wie der Weihnachtsbaumduft - die 
unser Immunsystem anregen. 
Menschen, die oft im Wald sind, 
haben eine höhere Immunaktivität 
und weniger Stresshormone. 
Übernehmen Sie es, suchen Sie sich 
ein schönes Plätzchen, um die 
Geräusche der Natur zu genießen 
und lassen Sie die Ruhe auf sich 
wirken. 
Wussten Sie übrigens, dass hier 
gilt: was in jungen Jahren gelernt 
wurde, wirkt sich auf später aus? 
Kinder, die viel Zeit in der Natur 
verbringen, sind zwischen Zwanzig 
und Vierzig durchschnittlich noch 
immer glücklicher und vitaler. Auch 

als Erwachsene suchen sie häufiger 
die Natur auf als Kinder, die nicht 
im Grünen aufgewachsen sind.

Herrlich toben 
Die Natur fordert heraus und regt 
die Phantasie an. Spielen Ihre 
Kinder gerne im Schlamm? Lassen 
Sie sie. Die Bodenbakterien, die sie 
durch schlammige Hände aufneh-
men können, regen die Produktion 
von Serotonin an, einem Neuro-
transmitter, der sie glücklich und 
ruhiger macht. Diese Bakterien 
tragen auch zu einem besseren 
Immunsystem bei.

Mit der ganzen Familie unterwegs
Genug Gründe, um mit der ganzen 
Familie hinaus zu gehen! Mit klei-

nen Kindern ist der Sommeltjespad 
sehr zu empfehlen. Entlang des 1,5 
Kilometer langen Weges stehen 
Sommeltjes, Erdlinge, die zum 
Leben erwachen, wenn es dunkel 
wird. Vom Naturmuseum Ecomare 
aus können Sie auch eine an-
spruchsvolle Kinderwanderung 
durch das angrenzende Dünenge-
biet unternehmen.
Suchen Sie eine sportliche Heraus-
forderung? Schauen Sie auf Seite 38 
für unser Naturboot-Camp!

LASSEN SIE DIE TEXELER
NATUR FÜR SICH ARBEITEN
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Vielleicht haben Sie Texel aus ganz anderen Gründen als 
Urlaubsziel gewählt, aber wahrscheinlich hat Sie die be-
sondere Natur der Insel angezogen. Aufgrund der großen 
Vielfalt an Landschaften wird die Wattenmeer-insel nicht 
umsonst oft als die Niederlande im Kleinen bezeichnet. 
Mit mehr als Naturgebieten. Und viel Ruhe und Weite. 
Nach der Lektüre dieses Artikels werden Sie die Natur 
von Texel noch mehr genießen.

Zwei Stunden pro Woche
Britische Forschungen haben gezeigt, dass man bereits 
mit zwei Stunden Aufenthalt in der Natur pro Woche den 
größten Teil der Gesundheitseffekte mitnimmt. Wenn Sie 
vier Stunden im Grünen verbringen, ist der Effekt noch 
größer. Mehr Zeit ist natürlich wunderbar, aber es bringt 
dann keine weiteren gesundheitlichen Vorteile.  
Die Natur kann für Ruhe und Erholung vom Stress sor-
gen, lädt zu mehr Bewegung ein und regt die Entwick-
lung bei Kindern an. Es stellte sich zudem heraus, dass 
es darauf ankommt, wie man die Natur erlebt. Je schöner 
wir die Natur finden und genießen, desto stärker ist die 
Wirkung. Auf Texel gibt es viele Möglichkeiten, all diese 
Vorteile zu nutzen.

Durchwehen am Strand
Wenn Sie bei einem langen Spaziergang zur Ruhe kom-
men wollen, ist der Strand von Texel der richtige Ort 
dafür. An der weitläufigen Nordseeküste auf der West-
seite der Insel kann man sich wunderbar durchwehen 
lassen und den Kopf frei bekommen. Rund um De Koog 
sind die Strände in der Hochsaison belebter, aber wenn 
Sie in Richtung De Hors oder De Slufter gehen, können 
Sie stundenlang wandern, ohne viele Menschen zu 
treffen.

Vögel beobachten
Die vielen Vogelbeobachtungsplätze
sind ebenfalls Oasen der Ruhe. Sie
befinden sich in schöner Lage und
bieten einen weiten Blick auf die Um-
gebung. Zum Beispiel die Wattwächter-
hütte bei Utopia, wo man mit dem Fernglas
eine gute Sicht auf der Löffler, Flußseeschwalbe und 
Säbelschnäbler hat. Oder genießen Sie in der Mokbaai 
die Kormorane, Watvögel und Brandgänse.
Sie können sie alle Orte auf vogelkijkhut.nl finden.

Viele Forscher kommen zu dem gleichen Ergebnis: Je öfter wir in der Natur sind, desto weniger Stress 
haben wir. Die Natur bewirkt messbar eine positive Veränderung in Ihrem Gehirn: Man grübelt weniger 
und kann mit stressigen Ereignissen und schmerzhaften Erfahrungen besser umgehen. Und wenn Sie 
sich in grüner Umgebung bewegen, ist dieser Effekt noch stärker! 

Und lesen Sie hier, was Sie tun können
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Fast die Hälfte ging auf das Konto von Vincent. Die meis-
ten Arten fand er rund um sein Haus in 't Horntje. 'Dort 
ist man nun mal am häufigsten, besonders in der Corona-
zeit. Aber es gibt so viele unglaublich schöne Gebiete. 
Auf den Schorren und im Slufter findet man ungewöhn-
liche Salzwiesenarten. Einige Pflanzen sind nur an weni-
gen Plätzen zu finden. Wie zum Beispiel die Hasenohren 
entlang des Hauptweges von De Slufter'. Seine Freundin 
und seine Kinder beschwerten sich manchmal, wenn er 
beim Spazierengehen wieder mal bei einem Moos auf den 
Knien saß. 'Aber wir haben auch viel gelacht. Ein Bioblitz 
ist eine Art Draußen-Spiel für Erwachsene'.

Hilfe
Hilfe kam von allen Seiten. 'Es gibt so viele Experten auf 
Texel und auch Besucher, die sich auf eine bestimmte 
Artengruppe spezialisiert haben. Mick Peerdeman hat bei 
seiner Arbeit bei Ecomare die verrücktesten Tiere aufge-
spürt. Zum Beispiel einen Parasiten auf einem lebenden 
Mondfisch, der im Dezember gefunden wurde, und die 
Federlaus auf einem Basstölpel'. Vincents Lieblingsge-
biet ist De Hors, besonders der Bereich hinter den 
Dünenseen. 'Wegen der Weite und der Stille. Ein tolles 
Gebiet zum Stromern. Auch der Wald ist fantastisch. Dort 
habe ich eine Menge Nachtfalter gesehen'. Neben den 

Vögeln ist dies die zweite Spezialität des hochgewachse-
nen Geografielehrers: 2020 zählte er 710 Arten von 
Nachtfaltern. Mit schönen Namen wie Brauner Bär und 
Wurzelstrich-Sumpfgraseule.

Feuerlibelle
Es wurden auch außergewöhnliche Libellen gefunden: 
'Die Gefleckte Heidelibelle ist etwas ganz Besonderes in 
den Niederlanden. Und die Feuerlibelle war die erste, die 
auf Texel gefunden wurde.' Sein Lieblingsfund? 'Ich wäre 
gerne dabei gewesen, als der lebende Mondfisch gefun-
den wurde. Das ist so ein spektakuläres Tier.' Der Bio-
blitz war ein solcher Erfolg, dass Vincent und Klaas das 
Projekt 2025 wiederholen wollen. 'Wir haben eine Menge 
gelernt', sagt Vincent. 'Die beste Strategie ist, viel 
Wissen zu sammeln. Je mehr man weiß, desto einfacher 
ist es. Wir haben nun viel Zeit damit verbracht, heraus-
zufinden, um welche Art es sich handelt. Und wir wissen 
von vielen Arten immer besser, wo sie vorkommen. Bald 
sollte es ein Leichtes sein, die Marke von fünftausend 
Arten zu erreichen.'

‘Draußen spielen für Erwachsene’
BIOBLITZ

   Die Idee für einen Bioblitz kam von Vincent Stork: In einem Jahr 
so viele Tiere, Pflanzen und andere Organismen wie möglich 
auf Texel finden. Auch Klaas de Jong war begeistert und die 

beiden Texeler Vogelkundler setzten sich das Ziel, in 2020 4.040 
Arten zu erfassen. Eine ziemliche Herausforderung, aber am Ende 
waren es sogar 4.864 Arten. Variierend vom Fischadler bis zu 
Ramalina farinacea.

HEIMS BANDZAHNMOOS

ARGUS-BLÄULING

FEUERLIBELLE

SCHABEN-KÖNIGSKERZE

MONDFISH

Vincent Klaas

SCHWARZE AUGENFLECK-SCHWEBFLIEGE
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Wilde Orchideen sind in weiten Teilen der Niederlande selten, aber auf Texel ganz 'normal'.
Vor allem im Mai und Juni kann man sie hier sogar an Straßenrändern und Grabenböschungen 
sehen. Feuchte Naturgebiete wie das Alloo bei Ecomare sind voll von ihnen. 

WILDE FARBEXPLOSION AUF TEXELOrchideen

Haben Sie Lust, Orchideen zu entdecken? Mit unserer Suchkarte werden Ihnen diese schönen Blumen 
nicht entgehen und Sie können sie sogar wie ein echter Kenner identifizieren. Wenn Sie mehr über sie 
wissen wollen, schauen Sie, ob Sie an einer Orchideen-Exkursion teilnehmen können. (Siehe S. 41)

Das Kleine Knabenkraut ist der früheste 
Blüher: von Ende April bis Anfang Mai
kann man es in Waalenburg bereits sehen, 
in einer Farbexplosion, die von dunklem 
Violett über Rosa bis hin zu Weiß reicht.
Es ist an den unteren Blättern zu erkennen, 
die in einer Rosette stehen. 

Kleines
Knabenkraut

Um die seltenste Orchidee Texels 
zu finden, muss man sich mehr 
Mühe geben. Halten Sie im Juni 

und Juli an den Horsmeertjes 
Ausschau nach einer recht kleinen 

Pflanze mit fettig aussehenden 
Blättern und gelb-grünen Blüten.  

Sumpf-Glanzkraut

Die großen hellrosa oder lilafarbenen 
Blüten des gefleckten Knabenkrauts 

haben eine deutliche, dunklere Zeichnung. 
Es blüht im Mai und Juni im Alloo, De Muy 

und in Waalenburg.

Geflecktes
Knabenkraut

Für das Fleischrote Knabenkraut müssen Sie im Mai und 
Juni zu den Horsmeertjes gehen. Die Blüten müssen nicht 
unbedingt fleischfarben sein, die Farbe kann auch gelblich-
weiß oder violett sein. Zu erkennen an den oberen grünen 
Blättern, die über die unteren Blüten hinausragen.

Fleischrotes
Knabenkraut
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