SNP Natuurreizen
Vogelreis Texel van 18 mei 2010 tot en met 21 mei 2010.
Verslag: Helen Dekker-van Roon

DAG 1. 18 mei 2010.

Ik rij dinsdagmorgen om ca 06.30 uur uit mijn woonplaats richting Den Helder om
daar om ca. 08.30 uur op de boot te stappen naar het “ vogeleiland “ Texel. De reis
verloopt voorspoedig en na wat “vogelen “ onderweg ben ik daar zo rond 08.00 uur.
Even wachten op de boot en dan begint na aankomst op het eiland direct mijn
driedaagse “vakantie “.
Sommigen kunnen het niet geloven dat als je met een groep(je) mensen een paar dagen
als reisleider gaat vogelen dat dat heel erg ontspannend en plezierig is.
Ik ben vroeg gegaan om een beetje de boel te verkennen en de auto bij het hotel neer te
zetten.
De eigenaar van het hotel brengt mij naar de boot van 13.00 uur en hij neemt de
bagage van de deelnemers mee naar het hotel.
Als wij bij de boot arriveren, zitten er al drie dames te wachten. Ze zijn een boot
eerder of een dag eerder gekomen. Als de boot arriveert, komen ook de twee ander
dames.
Er nemen 5 dames deel aan deze reis. Met hen ga ik deze drie dagen het eiland een
beetje verkennen naar ik hoop op een plezierige en voor hen leerzame manier.
Als de deelnemers hun spullen - die ze deze middag nodig hebben - uit de bagage
gehaald hebben en de hoteleigenaar met de bagage vertrokken is gaan wij te voet “op
reis “.
Vanaf de veerhaven lopen wij richting de Mokbaai. De invloeden van eb en vloed zijn
hier goed te zien en het is daarom ook een eldorado voor vogels. Als het eb is komen
de vogels naar de beschutte baai om er te foerageren. Nu is het vloed en dan zijn er in
de Mokbaai minder vogels.
We lopen aan de zeekant van het Schilbosnol langs. We zien op korte afstand
Zwartbuikrotganzen, Bergeenden, Eidereenden. Ook Scholeksters, Witte kwikstaart en
Tureluur zijn aanwezig. Steenlopers doen hun naam eer aan want ze scharrelen op de
vloedlijn op de zeedijk tussen de stenen hun kostje op. We wandelen - in een langzaam
tempo en we stoppen vaak onderweg omdat de deelnemers alles willen zien, horen en
weten – naar de Petten. Dit is een meertje direct aan de binnenkant van de dijk aan de
Molwerk. De verrekijker en telescoop worden tijdens de wandeling veelvuldig
gebruikt.
We hoorden de Grote Sterns luidkeels en massaal. Ze vlogen op en neer naar de
Mokbaai, waar ze steeds kleine visjes vangen en die naar hun partner op het nest
brengen. Ze hadden op de eilandjes in de Petten honderden nesten gemaakt. Met de
telescoop kon je ze bijna van het nest “af pakken “zo dichtbij waren ze. Ook
Kokmeeuwen en Visdiefjes zaten er te broeden. Er scharrelden Wilde eenden,
Krakeenden en heel veel Grauwe ganzen met jongen rond. Ook Bergeenden en
Steenlopers konden we mooi bewonderen. Zo nu en dan komt een lepelaar voorbij.
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Na de Petten lopen we aan de binnenkant van de duinen langs via de Neeltjesnol naar
de Geul. In de Mokbaai zit een grote groep Kanoeten en Rosse Grutto’s. Bij de Geul
horen en zien we de Grasmus en heel vaak evenals de Kneu. In de Geulmeertjes veel
Aalscholvers, Lepelaars, Krakeend, Kuifeend, Wilde Eend en Slobeend. Op de
achtergrond steeds een Bruine Kiekendief boven de duinen foeragerend.
Verder wandelen naar de parkeerplaats aan het “einde” van de Stuifdijk ( je mag daar
niet verder met de auto omdat verderop de mariene basis is )
We lopen richting Horsmeertjes, maar we moeten om 17.00 uur in Den Hoorn zijn
omdat de bus ons dan oppikt. We horen de Nachtegaal zingen bij het uitkijkpunt. Maar
helaas moeten we richting Den Hoorn anders missen we de bus.

We gaan dezelfde weg terug tot voorbij het hokje van Staatsbosbeheer en daar slaan
we linksaf de duinen in richting Pietersduin. Rood -gele paaltjes volgen. We zien
enkele hazen lekker spelen in het weiland. We zien en horen de Wulp, Kievit en
Scholekster. Via de camping Loodsmansduin en de Mokweg komen we in Den Hoorn
aan. Bij de camping scharrelt een rietzanger langs het pad, maar we horen hem/haar
wel maar zien niets.
In Den Hoorn ploffen we op een terras neer en genieten van een heerlijke
versnapering. WE zitten er nog maar net als het busje arriveert. Om ca 17.45 uur zijn
we in het hotel. Even opfrissen en lekker eten. Na het eten nog even een blik over de
zeedijk, maar de vogels zitten ver weg omdat het hele Wad droog ligt en het wordt ook
al aardig schemerig.

DAG 2. 19 mei 2010.
Niemand van de deelnemers wilde om 06.00 uur een wandeling over de Waddendijk
maken.
Iedereen heeft goed geslapen. Het was gisteren heel mooi weer en het was ook een
lange wandeling. Ontbijt om ca 08.15 uur en om 09.30 is de bus er. De bedoeling was
om van de parkeerplaats direct boven De Koog via De Muy, De Slufter naar
Cocksdorp te lopen.
Maar er staat een straffe noordenwind en daarom wil ik de tocht in omgekeerde
richting lopen.
Vanaf de parkeerplaats bij paal 28 wil ik via De Slufter en De Muy naar De Koog
wandelen. De bus zet ons af, maar het pad aan de Noordzeekant van de Slufter is gedeeltelijk- afgesloten vanwege het broedseizoen. Weer in de bus en de chauffeur zet
ons nu af bij het fietspad dat begint bij De Krim. Via dit fietspad dan maar richting
Slufterweg. We komen niet echt in de Slufter en dat is wel jammer? (zie verderop).
We zien wel veel vogels zoals Tapuit, Duinpieper, Meerkoet met jongen, Graspiepers,
Fazanten, Kauwtjes en Bruine Kiekendief. Halverwege een “koffie stop “. Een
Buizerd en Torenvalk laten hun kunstjes zien. We zien ook Goud- en Zilverplevieren.
Een Eidereend moeder met een “sliertje” jongen zwemt in een plas.
We steken bij de Oorsrpongweg de duinen over en gaan over een pad, gele paaltjes
route, aan de binnenkant van de De Slufter (langs de duinenrand) met zicht op de open
vlakte verder.
Om ca 13.00 uur zijn we in het restaurant aan de Slufterweg. Hier komen we weer een
beetje op adem na de koffie met wat lekkers. Na een tijdje gaan we aan de zeekant van
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de duinen, weer door de Slufter-duinrand-, lopen richting De Muy. Ook hier zijn weer
veel paden afgesloten vanwege het broedseizoen.
We volgen paden die wel open zijn. Het lijkt wel of dit pad er nog niet zo lang is. Er
zijn veel poeltjes, nieuw gegraven. In een weiland/kwelder veel Grauwe Ganzen met
jongen. Er zit ook een vreemde gans tussen. Een Indische Gans. Maar ook een
Brandgans en Canadese Ganzen. In een poel zitten kikkers te kwaken tussen bloeiend
Kikkerbeet. Verderop een poel met Tureluur, Gele- en Witte Kwikstaart, Kieviten
Scholeksters en Bontbekjes. Opeens komt er een Kleine Plevier aanvliegen. Hij land in
het weiland vlak voor ons en loopt zeer snel naar …. zijn partner die zit te broeden.
Die hadden we nooit gezien en toch stonden we hier al een tijdje het veld af te
speuren. Even verderop een weiland met schapen en daartussen ….. tientallen Rosse
Grutto’s. Sommige hebben kleurringen om beide poten. Met de telescoop is dit goed te
zien. We lopen via Bertusnol naar de camping bij De Koog. In een bosje komen we de
paardentram voorbij. Op de camping zijn de fazanten erg tam. Het zijn net kippen en
je kunt er dus hele mooie foto’s van maken. Als we net weer, na het bekijken van een
mooie fazantenhaan en wat andere vogels verder lopen is er opeens links naast ons een
Blauwe Kiekendief.
Ik probeer dit nog duidelijk te maken aan enkele deelnemers die ca honderd meter
achter ons lopen, maar dat lukt niet zo goed. De vogel vliegt laag tussen de bomen en
voor hun niet goed zichtbaar.
Om ca 18.00 uur zitten we in de koog aan een koele versnapering. Ik bel Texel Tours,
maar die nemen niet op dus maar een taxibusje besteld. Om ca 19.00 uur zijn we in het
hotel. De hoteleigenaar had gevraagd of we vanwege drukte bezwaar hadden om pas
ca 19.30 uur te eten, dus we hoefden niet zo vroeg “thuis” te zijn.
Een lange dag. We hebben veel gezien. Waren we moe?? Ja, en daarom hebben we
zeer goed geslapen.
DAG 3. 20 mei 2010.
Vandaag is de fietsdag. Na het ontbijt stappen we ca 09.30 uur op de fiets. Omdat we
op dag 1 de Horsmeertjes niet konden bezoeken is dat ons doel. Via de weg langs de
zeedijk gaan we naar het zuiden. Bij de molen “het Noorden “en “Drijvers vogelweid
de Bol “ stoppen we. Tureluurs in het water en veel Zwartbuik Rotganzen. Opeens het
kenmerkende geluid van een oeverloper. Op de dijk bij de molen lopen er enkele.
Huiszwaluwen, Boerenzwaluwen en Gierzwaluwen scharrelen al vliegend hun kostje
op. Verder naar het Wagejot. Hier veel Kluten, Visdiefjes, Kokmeeuwen, Kleine
Mantelmeeuw, Stormmeeuw en een enkele Lepelaar. Maar ook hier weer Oeverlopers.
Bij Minkewaal, een heel klein plasje zit een Meerkoet te broeden en er loopt een jonge
Kluut met pa en ma. Maar plotseling vliegt een groenpootruiter op. Deze is met de
telescoop goed te bewonderen. In Oudeschild koffiedrinken in het havencafe. Via
Redoute en de Pontweg naar De Petten. Daar lunch en natuurlijk vogeltjes kijken en
kokmeeuwen brood voeren. Op naar De Hors meertjes. Daar horen wij weer de
Nachtegaal. We lopen achter het westelijke Horsmeertje langs en daar zien en horen
we de Blauwborst. Dit vogeltje wil echter niet lang stil zitten, last van ADHD denk ik.
Als we terug gaan horen we de Roerdomp enkele keren roepen. We kunnen de
Brilzeeeend helaas niet vinden. Terug fietsen via Den Hoorn ( hier weer terrasje), Den
Burg en de Burgerdijk via de Waal naar het hotel. Een lange dag met zadelpijn voor
sommige en misschien spierpijn van de fietstocht. Om 19.00 uur bij het hotel.
Volgende keer toch maar wat een kortere route en iets eerder bij het hotel terug zijn.
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DAG 4. 21 mei 2010.
We hebben afgesproken dat we de volgende dag weer gaan fietsen naar de noordkant
van het eiland. Een deelnemer blijft bij het hotel. Via de Stuifweg en de
Oorsprongweg naar De Cocksdorp. Onderweg kunnen we de Gele Kwikstaart in de
gele tulpen bijna niet vinden. We horen het vogeltje wel steeds.
We gaan rechtsaf via de Postweg naar De Cocksdorp. Bij de Roggesloot even stoppen
want ik zie en hoor Kleine Karekiet, Rietzanger en Rietgors. Helaas laten de vogels
zich niet goed bewonderen. Ook zien we de Bruine Kiekendief in de verte. Vlak voor
De Cocksdorp zie ik een Roodborst. Ze komen dus toch voor op Texel. In De
Cocksdorp laten we ons de koffie met appelgebak weer goed smaken. Daarna een
bezoek aan een winkel met de passende naam “De Verrekieker “. Dit is een
vogelinformatie centrum en winkel waar je DVD’s over vogels, boeken, kijkers en
telescopen kunt kopen of huren. Aan de wand hangt een grote kaart van het eiland met
daarop ingetekend de plaatsen waar bijzonder vogels zijn waargenomen. Aan het eind
van de Hollandse weg en dan het zandpad inrijden naar de grote bulten stro zijn een
aantal Morinel Plevieren. Volgens de winkeleigenaar zijn ze altijd in die buurt. Wij
gaan eerst richting vuurtoren, maar aangekomen bij de zeedijk en het kleine strandje
komt de zeemist snel opzetten. We kunnen de vuurtoren niet eens zien en besluiten
daarom maar terug te gaan. We gaan naar de Morinel Plevieren. Er staan enkele
mannen met een telescoop. Ze zeggen direct dat de vogels erg ver weg zitten. Door de
warme trillende lucht zijn ze wazig waar te nemen. Maar wel duidelijk is te zien dat
het Morinel Plevieren zijn. We gaan achter de grote bulten stropakken lunchen. We
proberen de Morinel Plevieren via een omweg dichter te benaderen, maar we kunnen
de groep vogelos niet terug vinden. We gaan terug naar het hotel. Enkele kilometers
voor het hotel een groepje Putters, maar we kunnen ze in de bomen niet terug vinden.
We zijn om ca 14.00 uur bij het hotel. Het blijkt dat de Texel Tours er om 12.00 uur
was om ons naar de boot te brengen. Dat wist ik helaas niet. Ik kan iedereen
meenemen in mijn eigen bus naar de boot en we kunnen direct op de boot rijden.
Ik heb vier hele leuke en interessante dagen gehad. Leuke enthousiaste groep die veel
vragen stelde en die – hoop ik – ook een leuke en leerzame vogelreis gehad hebben.
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