VWG-excursie naar Texel op 21 september 2019
Deelnemers: Willem Zandt, Leo Stockmann, Piet en Ineke Feenstra, Ger Brink, René Dantuma
Willem en Leo reden ’s morgens al op tijd vanuit Eelde-Paterswolde met z’n tweeën naar Den Helder.
Bij de boot ontmoetten zij René die vanuit Maartenszee was gekomen. Na een heel rustige en snelle
overtocht (vlakke zee, kopje koffie; zijn we er nu al?) bereikten we Texel (’t Horntje). Op de haven
stonden Piet en Ineke en Ger de bootgangers op te wachten, zij waren op vakantie op het eiland. Ger
zou ons meenemen naar vooral nieuwe natte natuurontwikkelingslocaties aan de oostkant van het
eiland. Het weer was prima, Piet was zelfs in korte broek. Verdeeld over twee auto’s reden we eerst
naar de uitkijklocatie Prins Hendrik zanddijk. Vanaf een prachtig platform (maar wel open) konden
we een grote opgespoten zandvlakte overzien.

Prins Hendrik zanddijk (foto’s Leo)
Qua vogels viel het wat tegen hier, dus verder maar. Ottersaat was de volgende locatie. Verder naar
het noorden rijdend zagen we Dijkmanshuizen en stopten we bij Wagejot (hier waren o.a. een grote
groep goudplevieren te zien, enkele bonte strandlopers en een aantal kluten) , Krassekeet en De
Schorren/Utopia.

Goudplevieren bij Wagejot

Goudplevieren

Kluut

Bonte strandloper

Het aantal vogelsoorten dat we zagen liep al vlot op. Heerlijk was de discussie: is het nou een zwarte
ruiter (deels in winterkleed) of een tureluur? Ook de lepelaar kon aan de lijst worden toegevoegd.

Zwarte ruiter, of toch ……….

Lepelaar
Gelokt door het mooie weer waren er ook veel fietsers op de route. Na de Schorren/Utopia gingen
we een eindje landinwaarts naar De Volharding (voormalige boerderij). Achter de Lancasterdijk
waren op de kwelder o.a. enkele kanoeten aanwezig.

Kanoetstrandloper
Bij De Cocksdorp was er een uitkijkplek over een graslandje, er liep een kat met een jong konijn in de
bek en bij het water waren er enkele pijlstaarten.

Pijlstaarten (vr.)

We gingen verder naar De Robbenjager. We zaten daarmee al in de noordpunt van het eiland. Bij de
Robbenjager maakten we een wandeling naar de tuintjes met een trekvogeltelpost op een duintop.
Hier ontmoetten we een tapuit.

Tapuit
Vanaf een nabijgelegen duintop hadden we een mooi totaaloverzicht over het eiland. (De tuintjes
moeten niet verward worden met de voor Texel ook voor flora en fauna belangwekkende
tuinwallen). Na het Renvogelveld, vlakbij de vuurtoren, reden we helemaal naar het zuiden om nog
even bij De Petten (meertje) te kijken. Voor de daar vlakbij gelegen Mokbaai hadden we helaas geen
tijd meer.
‘t Horntje (haven) was al dicht in de buurt. Willem, René en Leo namen afscheid van Ger, Piet en
Ineke. Een prachtige en erg geslaagde vogeldag was het geweest. Vanuit Den Helder gingen Willem
en Leo weer naar Eelde-Paterswolde en René naar Maartenszee.
De soortenlijst is samengesteld door Ger en ook de vogelfoto’s zijn van hem. Verslag is van Leo.

Soortenlijst
Aalscholvers
Zilvermeeuw
Lepelaars
Scholekster
Bergeenden
Graspieper
Goudplevieren
Blauwe reiger
Mantelmeeuwen
10 Grauwe ganzen
Kluut
Stormmeeuw
Kievit
Blauwe reiger
Slobeend vrouw
Wulpen
Wilde eenden
Spreeuwen
Watersnip
20 Steenlopers
Tureluur
Zwarte kraai
Meerkoet
Nijlgans
Grutto
Zwarte ruiter
Bonte strandloper
Torenvalk
Bontbekplevier
30 tapuiten
Witte kwikstaart
Houtduif
Tortel
Huismus
Brandgans
Holenduif
Drieteenstrandloper
Bruine kiekendief
Puttertjes
40 Fazanten
Ekster
Scholekster
Krakeend
Kauwtjes
Boerenzwaluwen
Kokmeeuw

Zwarte roodstaart
Paapje
Roodborsttapuit
Overig
Oranje luzernevlinder
Koolwitjes
Dagpauwoog
Kat met konijn in de bek
Zandkool (omgeving vuurtoren), kruisbloemige plant, gele bloemen die aangenaam geuren.
Gebieden die bezocht zijn;
Prins Hendrikpolder
Ottersaat
Dijkmanshuizen
Wagejot
Krassekeet
De Schorren
De Volharding
Robbenjager
De tuintjes
Renvogelveld
De Petten

v.l.n.r. Ineke, Ger, Piet, Willem, René (foto Leo). I.v.m. privacywet geen herkenbare gezichten.

