
 

Datum: Vrijdag 10 januari 2020 

Excursie: Dagexcursie “Vogeleiland”  Texel 

Gids: Pim 

Vandaag had ik het genoegen een hele dag op pad te gaan met Laura, Sanne, Ike en Anouk op het 

waanzinnige “Vogeleiland”  Texel. Natuurlijk zitten veel vogelsoorten in januari nog diep in het 

zuiden, veel zelfs ten zuiden van de Sahara, maar saai is het mijn inziens geen moment geweest op 

deze dag. Als we bij elke regenboog een pot goud hadden geïncasseerd waren we allemaal multi 

miljonair geweest. Het was een dag met enkele buien, maar vooral felle opklaringen met prachtige 

luchten. 

Vanaf de Koog vertrokken we naar een gloednieuw natuurgebied; de Prins Hendrikzanddijk. Enkele 

jaren geleden stond je hier aan de rand van de Waddenzee, maar in het kader van het toekomst 

bestendig maken van Texel en de waterhuishouding zijn er flinke werkzaamheden uitgevoerd. 

“Van 2018 t/m 2019 heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de Prins Hendrikzanddijk 

op Texel versterkt. De Prins Hendrikdijk is versterkt met zand waardoor Texel er een bijzonder stuk 

buitendijks gelegen land er bij heeft gekregen: een prachtig zandig gebied met duinen en kwelders. 

Hiermee slaan we twee vliegen in één klap; we sparen Texel, behouden landbouwgrond én zorgen er 

tegelijkertijd voor dat we met natuur Texel weer veilig maken. Het gebied is toegankelijk via het 

fietspad en voetpad en vanuit het uitkijkpunt is Waddenzee te bewonderen”. 

Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 

De telescoop was amper opgezet of ik kreeg tot mijn verbazing een zeldzaamheid voor Texel in 

beeld: een vrouwtje IJseend. Deze vogel van de arctische toendra overwintert in kleine aantallen in 

het Deltagebied en op de Waddenzee. Vorig jaar heeft een paartje IJseend met succes gebroed op de 

Marker Wadden, een unicum voor Nederland! 

              

Bewijspixels IJseend – Prins Hendrikzanddijk – Texel. 



 

Bij het gebied was ook een prachtig vogelkijkpunt neergezet met een heuse luxe Swarovski 

telescoop. Behalve de geweldige IJseend zagen we ook legio Brilduikers, Wulpen, 

Drieteenstrandlopers, Bontbekplevieren en een verre Kleine zilverreiger. Erg leuk was de 

waarneming van een Europese flamingo die hier al een poos verblijft en normaliter in Zuid Europa 

voorkomt. Ook twee Zilverplevieren waren present. 

 

Europese flamingo – Prins Hendrikzanddijk – Texel. 



 

 



Onze tweede stop was bij het natuurgebied “Ottersaat”  waar een flinke groep Rotganzen verbleef. 

Ook vlogen de nodige Brandganzen over. Beide soorten zijn broedvogels van het hoge noorden 

(Nova Zembla, Siberië) en komen als wintergast in Nederland voor. Wel zijn er steeds meer 

Brandganzen die ook in Nederland gaan broeden. 

We zagen wederom Smienten (die zaten vandaag werkelijk overal). Slobeenden en Kieviten. Vanuit 

de vogelkijkhut bij Dijkmanshuizen, ook een prima kleedkamer bleek later, zagen we een grote groep 

Stormmeeuwen. Ook kwam een Torenvalk even op de molen zitten. 

 

Rotgans  & Smient – Ottersaat – Texel. 

 

Brandgans – Ottersaat – Texel. 



 

Wulp – Ottersaat – Texel. 

 

Vanuit de knusse kijkhut zagen we ook Kieviten, Slobeenden, Bergeenden en Zilvermeeuwen. 

 



 

 

 

Torenvalk – Dijkmanshuizen – Texel. 

Eén van de dames had op de onvolprezen website www.waarneming.nl gelezen dat er nabij de haven 

van Oudeschild een groep Sneeuwgorzen was gezien. Daar konden we natuurlijk niet aan voorbij 

gaan. Na enig speurwerk werd de vliegerige groep van ruim dertig vogels gevonden. 

“Sneeuwgorzen broeden in kale, rotsige gebieden in het noorden en komen naar Nederland toe om 

te overwinteren. De sneeuwgors is sterk gebonden aan de kust en de grootste groepen worden 

vooral gezien in het oostelijke Waddengebied. In het binnenland is de soort zeldzaam” 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 

 

http://www.waarneming.nl/


 

 

We zagen de groep Sneeuwgorzen fraai, maar een echte beeldvullende foto zat er helaas niet in. 

Vanaf de Waddenzeedijk waar we door de blubber heen worstelden zagen we een vijftal Middelste 

zaagbekken, een echte zoutminnende soort in tegenstelling tot de Grote zaagbek. 

 

 

 

 

Sneeuwgors – Oudeschild – Texel. 

We vervolgden de weg langs de Waddenzeedijk en zagen de eerste Tureluur(s) van de dag en twee 

jonge Lepelaars die de aansluiting naar het zuiden hadden gemist. Het merendeel van de Lepelaars 

overwintert in Mauritanië en Portugal en keert terug in het vroege voorjaar. De vogels hebben een 

overlevingskans als de winter zich niet van zijn slechtste kant laat zien. Ze hebben open water nodig 

om te foerageren op met name stekelbaarsjes. 



We stopten bij de IJzeren Zeekaap, hier zagen we de eerste Eidereenden en Geoorde futen in 

winterkleed! 

“In 1854 werd de zeekaap ontworpen door architect Quirinus Harder die als bouwkundige werkzaam 

was bij de Dienst van het Loodswezen. Het was ontworpen als vuurloos baken dat alleen overdag 

voor de scheepvaart zichtbaar was. De kaap vormde samen met de kerktoren van de Hervormde 

Kerk in Oosterend een bakenlijn ten behoeve van de scheepvaart in het oostelijk deel van de 

Texelstroom. Nabij de kaap lag in 1843 korte tijd een haven”. 

(Bron: Wikipedia) 

 

 

 



 

 

Lepelaar – Texel. 

Vervolgens reden we naar de Noordpunt van het eiland, voorbij De Cocksdorp, vlak naast de 

vuurtoren keken we uit over de Waddenzee en op een zandplaat tussen Texel en Vlieland waren 

ruim negentig Zeehonden aan het rusten. Een man Fazant was te dichtbij om op de foto te zetten. 



           

Zeehond – Waddenzee – Texel. 

 

 

 

 

Zeehond – Waddenzee – Texel. 



 

De volgende stop was bij een werkelijk spectaculair natuurgebied: De Slufter. Vanaf een uitkijkpunt 

bij de Oorsprongweg zagen we Tureluurs, Pijlstaarten, Rietgorzen, Wulpen en een fraaie volwassen 

man Blauwe kiekendief. Een schaarse wintergast en zeldzame broedvogel in Nederland. 

In de verte liep een groep Konikpaarden, een deel hiervan is afkomstig uit de Oostvaardersplassen. 

 

Konikpaard – De Slufter – Texel. 

We gingen nu voor de grote finale; een wandeling door de Slufter en het lukte ons de doelsoort te 

vinden; een grote groep Strandleeuweriken! 



 

Bewijspixels Strandleeuwerik – De Slufter – Texel. 

Minstens zo spectaculair was een fraai mannetje Eidereend op korte afstand! 

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

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

eidereenden broeden in arctische streken” 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 

 

Eider & Wilde eend – De Slufter – Texel. 



 

We zagen vandaag de volgende vogelsoorten: 

Fazant, Rotgans, Grauwe gans, Brandgans, Nijlgans, Kleine zwaan, Bergeend, Slobeend, Smient, 

Wilde eend, Pijlstaart, Wintertaling, Kuifeend, Eider, IJseend, Brilduiker, Middelste zaagbek, 

Houtduif, Turkse tortel, Meerkoet, Dodaars, Fuut, Geoorde fuut, Flamingo, Scholekster, Kievit, 

Zilverplevier, Bontbekplevier, Wulp, Drieteenstrandloper, Bonte strandloper, Tureluur, Kokmeeuw, 

Stormmeeuw, Grote mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Aalscholver, Lepelaar, Blauwe reiger, Kleine 

zilverreiger, Blauwe kiekendief, Buizerd, Torenvalk, Ekster, Kauw, Zwarte kraai, Veldleeuwerik, 

Strandleeuwerik, Spreeuw, Merel, Koperwiek, Roodborsttapuit, Huismus, Graspieper, Sneeuwgors & 

rietgors (56 vogelsoorten). 

Conclusie: zelfs hartje winter is er genoeg te beleven op Texel op ornithologisch gebied ;-)  

 

 

 

 

 

 


