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De favoriete vogelplek van Hugo Weenen

Waar?

Waarom?

Het Gooi is een fantastisch vogelgebied, met veel

variatie in biotopen en veel soorten vogels. Texel

heeft dat ook, maar de biotopen zijn behoorlijk
verschillend van het Gooi en dus ook de vogels. De

meest karakteristieke biotopen van Texel zijn de

Noordzee, Waddenzee en het duingebied. Het

duingebied van Texel is erg mooi met veel variatie.

Vooral de natte duinvalleien, het sluftergebied en

het stuifduinen gebied aan de zuidpunt zijn

bijzonder. Texel is het grootste van de

Waddeneilandenen heeft ook de meeste variatie.

Wanneer?

Texel is een belangrijk fourageer- en rustgebied

voor trekvogels en is daarom het meest interessant

in voor- en najaar. Texel staat bekend om de vele

zeldzame dwaalgasten diehet eiland aandoen. In

2010 waren dat bijvoorbeeld de Grote Pieper, Roze

Spreeuw en Kaspische Plevier (eerste waarneming
in Nederland).

Hoe?

Om op Texel vogels te kijken, kun je het beste per

fiets of auto naar de verschillende gebieden gaan,

en die gebieden te voet bezoeken. Texel is

anderhalfuur per auto van het Gooi, de overtocht

duurt 20 minuten, dus binnentwee uur ben je op

Texel. Daaromkun je voor een bezoek van een dag
naar Texel, maar ook als je er een week blijft, zul je

je niet vervelen!

Waar?

1. De kust

In voorjaar en najaar is de kust de beste plek om

een vogeldag te beginnen, vanwege de vogeltrek

over zee, maar ook vanwege trekvogels dieover het

strand trekken, zoals Sneeuwgors en

Strandleeuwerik.

2. De Tuintjes
Ook de Tuintjes, voormalige akkertjes even ten

zuiden van de vuurtoren, zijn het meest interessant

in de vroege ochtend. Bijna 10% van in Nederland

nieuw vastgestelde vogelsoorten zijn voor het eerst

vastgesteld op Texel. Vele daarvanzijn in de

Tuintjes gevonden. De Tuintjes is het duingebied

net ten zuiden van de vuurtoren aan de noordpunt

van Texel. Na goede treknachten blijven veel

trekvogels rondscharrelen in de bosschages rond de

vuurtoren.

3. De Wadden

Een goede plek om de wadden te bekijken is bij
Cocksdorp. Vanaf de dijk bij Cocksdorp worden

vaak veel en interessante soorten gezien. Vanuit

Cocksdorp kun je over de dijk naar de Schorren

lopen, dat is een buitendijks gebied waar o.a.

Lepelaars broeden en dat bij hoog water een

belangrijke hoogwater-overblijfplaats is voor

vogels die op de wadden fourageren. Als je

terugloopt vanuit de Schorren aan de eilandkantvan

de dijk, heb je uitzicht op het nieuw aangelegde

natuurgebied “Utopia”. Dat is een recent aangelegd

plas-dras gebied, dat er veel belovend uitziet. Bij

Cocksdorp ligt ook deRoggesloot, daarworden

soms leuke eendensoorten gezien.
4. De natte duinvalleien

Door het gebied tussen deKoog en de Slufter loopt

een brede sloot met heel geleidelijke oevers en plas-
dras eilandjes. Ook de eraan grenzende weilanden

zijn vochtig. Het is een gebied dat interessant is

voor bijvoorbeeld Kleine Plevieren. De duinen zijn

natuurlijk ook aantrekkelijk voor andere typische
duinsoorten zoals Blauwe en Bruine Kiekendieven,

Nachtegaal, Kneu en Graspieper. Ook de

duinvalleien rond Ecomare zijn heel erg mooi.

5. De zuidpunt van Texel

De zuidpunt van Texel heeft een aantal interessante

locaties: de Petten met Kluten en Grote Sternen; de

Geul met Lepelaar, Roerdomp en Blauwborst; de

Mokbaai met fouragerende steltlopers; de

Horspolders voor eendensoorten; de Kreeftepolder

voor Blauwborstenen de meest zuidelijk gelegen
stuifduinen vanwege de er broedende

Dwergstemen.

6. Plassen achter de waddendijk
De plassen achter de waddendijk, bijvoorbeeld bij

Dijkmanshuizen en Oosterendzijn interessant

vanwege de er BroedendeKluten, Kokmeeuwen,

Visdiefjes, Noordse Sternen en Dwergstemen. Ook

de vogelhut bij Dijkmanshuizen (aan de Ottersaat)
is vaak de moeite waard (o.a. Slechtvalk, bijzondere
eendensoorten etc.).

Hoe vaak?

Een oftwee keer per jaar.

Texel


