Wandelen op Texel is
eigenlijk wandelen

Texel wandelparadijs
voor vogelaars
■ Joost Vermeulen
Foto's: Vogelbescherming Nederland

‘Van de week nog, twintig
visarenden die overvlogen. En
eergisteren een invasie van

in Nederland in

regenwulpen op de akkers vlak

het klein met alle

het Vogelinformatiecentrum de

typen landschap-

achter de dijk.’ Marc Plomp van
Verrekieker in het Texelse De
Cocksdorp trekt elke dag, weer

pen. Daarom vind je

of geen weer, over het eiland

op Texel de meeste

filmen of gewoon om naar ze te

verschillende

om vogels te kijken, te tellen, te
luisteren. En dat levert vrijwel
altijd iets bijzonders op. ‘Kijk,

vogelsoorten van

hier heb ik gisteren nog een paar

Nederland.

hij met een brede glimlach terwijl

baltsende tureluurs gezien’, zegt

Een polder,
vlak achter de
waddendijk,
is omgetoverd
tot een
kunstmatig
krekengebied
met daarin
een aantal
schelpeneilandjes

hij op de kaart van Texel een rood
kruisje zet waar hij deze vogelliefde zag. ‘Eigenlijk zou ik een
rood kruis door het hele eiland
heen moeten zetten, want overal
op Texel kun je altijd wel iets
bijzonders zien of horen.’ Heel

maar ook van ‘gewone’ soorten

redelijk intacte kleinschalig-

foerageren op weg naar hun

Texel is een vogelparadijs. Dat

is op dit waddeneiland de dicht-

heid van de landbouw, we hier

overwinteringsgebieden aan de

blijkt ook uit de gegevens van

heid vaak veel hoger dan elders

ook soorten hebben die elders

kust van Afrika of in Zuid-Europa.’

Sovon Vogelonderzoek Neder-

in het land. Marc Plomp verklaart

veelal geen plek meer kunnen

land. Op Texel vind je niet alleen

deze diversiteit als volgt: ‘Texel is

vinden. Bovendien ligt Texel in de

De beste methode om de

de meeste verschillende soorten

eigenlijk Nederland in het klein.

baan van heel veel trekvogels.

vogelrijkdom van het eiland te

van heel Nederland, maar ook

Je hebt hier alle typen landschap-

Plevieren, steltlopers, ganzen

ontdekken is uiteraard te voet.

nog eens in hoge aantallen.

pen en dan ook nog eens vlak

en zangvogels die in het voor-

Staatsbosbeheer en Natuur

Daar zitten heel bijzondere tus-

naast elkaar: bos, weide, moeras,

jaar naar hun broedgebieden in

monumenten hebben op een

sen, zoals de velduil, lepelaar en

wad, water, alles. Wat ook erg

Scandinavië en Rusland trek-

aantal plekken vogelkijkpunten

zeldzame stern- en pleviersoorten,

meespeelt is dat, door de nog

ken en in het najaar hier komen

ingericht die je met de auto
kunt bereiken, maar om op de
móóiste plekken te komen moet
je echt de wandelschoenen
aantrekken. Chris-Jan van der
Heijden van Vogelbescherming
Nederland: ‘Dat is geen luxe,
want sommige boerenlandpaden

De beste methode
om de vogelrijkdom
van het eiland te
ontdekken is te voet

of paden door de duinen kunnen
in het voor- en najaar behoorlijk
drassig zijn’. Van der Heijden kent
Texel heel goed. Zijn vereniging
is nauw betrokken bij een heel
bijzonder project dat vlakbij

Vogels kijken
voor iedereen
Van 4 tot en met 12 mei barst
de tweede NationaleVogelweek los. Tijdens deze week
worden in elke provincie
Foto: ANWB - Landschapsbeheer Friesland

tientallen vogelexcursies,
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wandelingen, workshops
en andere vogelactiviteiten
georganiseerd. Mei is de
mooiste vogelmaand van
het jaar waarin de meeste
vogels te zien zijn. Iedereen
kan meedoen en 95% van de
activiteiten is gratis.

Meer informatie:
www.vogelweek.nl
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van het vogelparadijs Utopia. Een

broeden kluten,

polder, vlak achter de waddendijk,

bontbekplevieren

is omgetoverd tot een kunstmatig

en ook de zeldzame

krekengebied met daarin een
aantal schelpeneilandjes. ’Die zijn
bedoeld voor al die soorten die
normaal op het strand broeden’,
zegt Marc Plomp. ‘Dat zijn soorten
die in Nederland heel bedreigd zijn,
omdat hun habitat razendsnel aan

Wandelen). De route is verdeeld in

20 meter vanaf

de tweede van de Grote Seedyk

Bahnhof naar de Grote Seedyk,
naar het Bahnhof. Onze eerste

de weg. Niet voor
pad langs Utopia

etappe liep van dit punt naar de
Flugplatz, en de tweede van de
Flugplatz naar de het Naturpunkt
Neuer Seedeich. Vanaf en naar de

dan ook de

Nu broeden er hier op de kunst
sterns, visdiefjes, kluten, bontbek

kilometer (Streekpad 4 Wadden
twee etappes: de eerste van het

lijks strandvlaktes meer waar ze

matige strandvlaktes noordse

een route uitgezet van 25,7

op nog geen

niets wordt het

Flugplatz kan met de bus.

‘vogelboulevard’

Wandelnetwerk
Waddenwandelen

genoemd

plevieren en diverse meeuwen-

Het andere waddeneiland

Op Borkum is door Wandelnet

dwergsterns soms

het verdwijnen is. Er zijn nauwerustig kunnen broeden.’

Route

Foto: Ad Snelderwaard

jaar werd uitgevoerd: de aanleg

Informatie

In Utopia

De Cocksdorp in de afgelopen paar

Waddenwandelen is een nieuw

allerlei eenden. In het voor- en

wandelnetwerk langs de Wadden
Foto: ANWB - Landschapsbeheer Friesland

soorten en in de marge ook nog

kust van Groningen,Friesland
en de Kop van Noord-Holland en
op de Waddeneilanden. Met het
knooppuntensysteem worden
de cultuurlandschappen langs
de randen van werelderfgoed
Waddenzee ontsloten.

Streekpad
WaddenWandelen
Streekpad WaddenWandelen
laat de eilanden in ruim 300 kilo
meter aan routes zien (inclusief
drie complete dagroutes op

Op geen enkel waddeneiland in Nederland rijdt er een treintje. Zo wel op Borkum,
waar het gelijknamige plaatsje zomaar enige allure heeft. Zóóóó Duits… en zo
dichtbij. En je kunt er ook nog eens in alle stilte wandelen!

Borkum, plaats waar lucht
en water gezond zijn

■ tom kooiman

Wandelen vanuit De Cocksdorp

Texel). Het streekpad loopt over

Het aantal wandelingen op Texel is groot. Zelfs twee langeafstandspaden doorkruisen

zes waddeneilanden en het is

het eiland: het Waddenpad dat het hele eiland aandoet en het Noord-Hollandpad dat

ook mogelijk om een oversteek

Al direct op de veerboot krijgen

En de duintjes zijn veel en veel

ontwaren in de verte de wind-

zo anders, zóóóó echt Duits. Op

langs de oostkant van het eiland van noord naar zuid loopt. Verder zijn er talloze lange

te maken van eiland naar eiland

we ’t waddengevoel. ‘Hé, kijk

rommeliger dan op enig ander

molens en de zandplaat. Maar ik

het strand heb je de Strandzelte

dagwandelingen en kortere tochtjes mogelijk. Veel routes en tochten zijn beschreven

of naar de vaste wal. De route

daar’, roept onze gids, ‘een zee-

Nederlands waddeneiland.

zie niets en beschuldig hen ervan

en Liegenkörbe, strandhutjes

en/of gemarkeerd. Onderweg staan panelen met informatie over het landschap en de

is in twee richtingen geel-rood

hond, of is het een bruinvis?’ We

Terwijl wij ons verbazen, loopt

te zien wat ze willen zien: een

die je in Nederland niet aantreft.

geschiedenis. Wandelkrant ‘te voet’ heeft een mooie wandeling samengesteld.

gemarkeerd. De gehele route is

speuren over de reling het water

gids Henk van den Bogerd zich

fata morgana. Maar dan trekt de

Het plaatsje Borkum zelf heeft

Een wandeling waarbij de bijzondere vogelgebieden rondom De Cocksdorp worden

ook te downloaden via:

af, maar al wat we zien is water,

op te winden: vele van zijn

mist wat weg en zie ik toch ook

zeker allure: ‘Borkum is zoiets als

aangedaan. Een wandeling met een heel hoog vogelgehalte dus. De route start in

www.wandelnet.nl.

water en nog eens water. Wat

markeringsstickers zijn verdwe-

contouren.

Scheveningen’, vindt gids Henk.

later op de dag zien we wel vele

nen, terwijl hij die net vorige

Dichterbij het plaatsje Borkum

Maar dat is teveel van het goede;

zeehonden op het wad liggen.

week heeft aangebracht.

krijgen we uitzicht op de See-

de grote Duitse hotels en huizen

De gids 'Streekpad

Henk heeft voor Wandelnet de

hundbank: en daar liggen wel 60

hebben allure, maar het blijft een

Waddenwandelen'

hele wandelroute op Borkum

zeehonden te krollen in het zand.

dorp. Wel met vele bakkertjes en

is te bestellen in de

van routestickers voorzien,

De zandbank is mettertijd aan

Konditoreien, en verder Welness-

webshop op

Hij v erdenkt de gemeente-

waddeneiland Borkum vastge-

kliniken, want Borkum afficieert

www.wandelnet.nl.

lijke buitendienst: ‘Hier waren

klonken. Een hek zorgt ervoor dat

zich als een plaats waar lucht en

die s tickers vorige week ook

de vele belangstellenden ze niet

water gezond zijn.

De Cocksdorp bij het Vogelinformatiecentrum op de Kikkertstraat 42.

Wandeling: Van de Cocksdorp via de polder naar het wad, langs
de vogelboulevard en over de waddendijk terug naar De Cocksdorp

najaar zijn er veel steltlopers te

In het duingebied boven De Cocks-

zien, die hier bij hoogwater hun

dorp, vlak achter de vuurtoren,

toevlucht nemen. Je kunt het hele

bevindt zich een tweede bijzon-

jaar door langs Utopia wandelen.

der vogelgebied. ‘Ooit hadden de

Over de kruin van de dijk heb je

bewoners van de vuurtoren in het

ook nog uitzicht op het wad, of

duin moestuintjes. Die tuintjes met

Route-informatie: de wandeling gaat voor een groot deel over onverhard boerenlandpad

Vervoer

verwijderd, maar in het plaatsje

verstoren. Vanaf de boulevard is

over de voor auto’s afgesloten

windsingels van elzen en wilgen

of grasdijk. Voor de rest over voor doorgaand verkeer afgesloten wegen. Niet geschikt voor

Informatie over vertrek- en aan-

Borkum zelf niet!’

de afstand naar de zeehonden

weg die binnendijks loopt. Het is

zijn intussen allang niet meer in

rolstoelen. De route is het hele jaar door toegankelijk. Honden altijd aangelijnd en op de dijk zijn

komsttijden van de bus, boot en

zeker zo’n drie tot vier kilometer.

ook een van de weinige plek-

gebruik, maar ze functioneren nu

honden (vanwege de aanwezigheid van schapen) zelfs helemaal verboden. Sluit altijd alle hek-

het treintje op Borkum:

Zeehonden

Duinen op het
strand

Maar met onze verrekijker krijgen

Op de tweede dag volgen we de

ken op Texel waar je de vogels

als een plek waar vooral trekvo-

ken achter je.

wandelnet.nl/waddenwandelen

Eenmaal aangekomen op de

we ze goed in het vizier.

route naar het oosten. ‘Het mooi-

het hele jaar door, dus ook in het

gels massaal op af komen. Deze

broedseizoen, van heel dichtbij

in onze ogen onbeduidende, met

Beschrijving: Vanaf het Vogelinformatiecentrum richting de dijk. Bij het gemaal Eierland RA. Vrij

Beste tijd

Zóóóó Duits

route’, geeft gids Henk ons mee.

wat struiken en bomen omgeven

snel daarna over een houten brug RA door het natuurgebied Dorpzicht. Vlak voor de asfaltweg

Wandelpaden op Borkum lopen

Een ander
waddeneiland

links Eemshaven moeten kunnen

kunt bekijken. De meeste andere

zien, met de windmolens en de

Of je naar Vlieland, Schiermon-

Op het strand wacht ons een ver-

broedgebieden op het eiland zijn

stukjes land, zijn namelijk voor

(Hollandseweg) LA weilandpad langs de sloot volgen. Om een verlaten boerderij heen. Langs de

voor een groot deel over fiets-

Vanaf de veerboot boemelt het

elektriciteitscentrales, en recht

nikoog of Borkum gaat, maakt in

rassing: er is natuurlijk niemand,

tussen half maart en half augustus

trekvogels het allereerste rustpunt

sloot blijven lopen. Einde weiland RA en LA de asfaltweg volgen. Kruising over en RD. De weg

paden. Vooral in de weekends

kleurige treintje van de Borkumer

voor ons Rottummerplaat. Gids

de reistijd niet veel verschil. Maar

zover van de bewoonde wereld.

voor publiek afgesloten.

dat ze tegenkomen als ze over de

wordt onverhard. Aan het einde met het trekveer de sloot oversteken. Daarna RA grasdijk. De

en vakanties kun je daar last

Kleinbahn richting het gelijk

Henk en wandelmaatje Dominique

dit eerste Duitse waddeneiland is

Maar het strand is niet vlak, zoals

zee aangevlogen komen.

dijkkruin af via een asfaltweg. Die verder met een bocht naar links volgen (het Noord-Holland

van hebben. Wanneer dan gaan?

namige plaatsje. Een attractie

we op onze Noordzeestranden

In Utopia broeden kluten, bont-

Een welkom rustpunt met bescher-

pad gaat hier RD). Aan het einde van de weg LA. RD langs het natuurgebied Utopia. Je kunt over

Gids Henk adviseert:

die je op geen enkel Nederlands

gewend zijn. Het strand hier golft:

bekplevieren en ook de zeldzame

ming. Hier zie je dus in het voor- en

de voor verkeer afgesloten weg lopen of over de kruin van de direct daarnaast gelegen Wadden-

‘Als er geen bus gaat vanaf

waddeneiland vindt. Wij stap-

overal vormen er zich zanddui-

dwergsterns soms op nog geen

najaar soms duizenden vogels bij

dijk. Waddendijk blijven volgen (Lancasterdijk). Einde LA en dan weer LA De Cocksdorp in.

Groningen-Centraal’ (d.w.z. in

pen uit op het eerste Haltepunkt

nen. ‘Maar die strandduinen zijn

20 meter vanaf de weg. Niet voor

elkaar. Je mag uiteraard de tuintjes

het voor- en najaar).

en lopen terug naar punt 04, of

na een flinke storm óók zo weer

niets wordt het pad langs Uto-

zelf niet in, maar je kunt er wel

Vogels onderweg: rotgans (najaar en winter), bergeend, lepelaar (voorjaar en zomer), visdief,

Naturpunkt Neuer Seedeich om

verdwenen’, weet Henk.

pia dan ook de ‘vogelboulevard’

vlak langs wandelen en dan is de

noordse stern (voorjaar en zomer), dwergstern (voorjaar en zomer), bonte strandloper, krombek

Nordic walking

de route op te pakken.

genoemd.

kans om vogels te zien of te horen

strandloper (zomer), bontbekplevier (voorjaar en zomer), kanoet (zomer en najaar), kluut (voor-

Op Borkum zijn acht Nordic

Borkum blijkt al direct een ander

Borkum, een ander Waddeneiland.

vrijwel gegarandeerd.

jaar, zomer en najaar), rosse grutto (voorjaar, zomer en najaar), tureluur, slechtvalk, gele kwik-

Walking-routes uitgezet. Infor-

waddeneiland dan de Hollandse

Zo Duits, en toch zo bereikbaar!

staart (voorjaar en zomer), bruine kiekendief (voorjaar en zomer), eidereend, scholekster.

meer bij Tourist-Information

eilanden: geen beuken, maar

Borkum (www.borkum.de).

allemaal elzen, essen en berken.
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Lengte: 10 kilometer

ste stuk van de WaddenWandel-

wandelpromenade zouden we
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