
Excursie naar Texel van 15 t/m 18 oktober 2010 

Na een maandenlange voorbereiding door Willem Kouwenhoven vertrekken op vrijdag 15 oktober 18 

personen richting het eiland Texel. Twee personen kunnen pas zaterdag afreizen, zodat de hele groep zal 

bestaan uit 20 personen. Dit is een record. Toch een teken dat de najaarsexcursie een succesnummer is. 

Dag 1 (regen): 

Op vrijdag vertrekken zes auto’s volgepakt met mensen, verrekijkers, fotocamera’s, warme kleding, 

regenkleding en veel proviand. Tijd om te winkelen is er niet dus ontbijt en lunch moeten we zelf meenemen. 

De meeste auto’s rijden via Friesland en de afsluitdijk, om zo snel mogelijk op Texel te zijn. Wij besluiten om 

eerst een kijkje te nemen op de pier van IJmuiden. Op de pier is het winderig en nat. Toch besluiten we om 

naar de punt van de zuidpier te lopen. Onderweg zien we veel soorten meeuwen waaronder een 

Drieteenmeeuw met olie op de vleugel. Verder 3 Paarse Strandlopers, Steenlopers, Grote Stern, Visdief, 

Oeverpieper en 3 Tapuiten. In de stromende regen lopen we terug naar de auto. Op de verlaten parkeerplaats 

rijden we, op vijf meter afstand, langs een Vos. Het beest reageert niet eens op ons. 

We nemen de boot van 15.30 uur naar Texel. Via Ottersaat, Dijkmanshuizen en Wagejot rijden we naar ons 

logeeradres. We zien Bonte Strandloper, Watersnip, Rosse Grutto, 500 Kepen en vele andere soorten. Om 

17.30 uur komen we aan op het logeeradres Avanti aan de Stuifweg 22. Hier hebben we 4 huisjes voor 5 

personen gehuurd. Na het handen schudden vernemen we dat de anderen, die al veel langer op Texel zijn, 

veel interessante soorten hebben gezien. Genoemd worden o.a. Gestreepte Strandloper, Paarse Strandloper, 

Kerkuil en Kemphaan. 

We eten bij een pizzeria in De Cocksdorp. Onze groep was te groot voor alle andere restaurants.  

’s Avonds wordt er een fles jenever en een speciale fles Ganzeboom aangebroken. Theo Ganzeboom heeft 

uit het familiebezit de fles meegesmokkeld. Daarna is iedereen als een blok in slaap gevallen. De huisjes 

trilden van de snurkgeluiden. 

Dag 2 (droog met veel wind): 

We besluiten dat we samen een bezoek brengen aan De Slufter. Vanwege de grootte van de groep is het 

beter dat iedere auto daarna zijn eigen route bepaald. We kunnen elkaar dan tippen over de plekken waar de 

bijzondere soorten te zien zijn. Afgesproken is om elkaar ’s avonds bij familierestaurant Havenzicht in 

Oudeschild weer te zien. 

Bij De Slufter zien we o.a. een Blauwe Kiekendief, Veldleeuwerik en 17 Strandleeuwerikken en een IJsgors. 

Tijdens een plaspauze loopt een Rugstreeppad langs mijn voeten. Bij windkracht 5 lopen we langs het strand 

terug naar de parkeerplaats bij paal 28. Ver weg op zee vliegen Jan-van-Genten en Zeekoeten langs. In de 

branding zwemt een Middelste Zaagbek. Langs de waterlijn tellen we 15 Drieteenstrandlopers. Bij paal 28 is 

iedereen flink uitgewaaid en gezandstraald. Daarna zwermen de auto’s uit over het eiland. De strijd van de 

soortenjagers is begonnen. Wie scoort de meeste soorten. Wij (mijn groep) besluiten om eerst bij Waal en 

Burg op zoek te gaan naar de Gestreepte Strandloper. Na enig zoeken wordt de vogel ook gevonden, samen 

met soorten als Wulp, Tureluur, Kemphaan en Bonte Strandloper. Vervolgens rijden we naar Alloo waar een 

Zwarte Ooievaar is gezien. Wij kunnen de vogel niet vinden. Daarna naar De Petten. Hier zien we Pijlstaarten 

en Groenpootruiter. In de vlakbij gelegen Mokbaai staan twee Kleine Zwanen. De Horsmeertjes liggen er 

verlaten bij. In de struiken zitten Sijsjes en Kneutjes. Op de terugweg naar Avanti zijn we bij Ottersaat nog 

Kluten, Bontbekplevier en Zilverplevier.  

We zijn te laat om nog langs het huisje te rijden en besluiten om rechtstreeks naar het familierestaurant 

Havenzicht in Oudeschild te gaan. We zijn de laatste groep te hier arriveert. Aan tafel worden alle soorten 

uitgewisseld. De andere groepen noemen soorten die wij nog niet hebben gezien, zoals Amerikaanse 

Wintertaling, Bladkoning, Pestvogel, Rietgans en Slechtvalk. De soortenlijst groeit tot boven de 80 soorten. ’s 

Avonds worden de flessen weer aangesproken. Willem wordt in het zonnetje gezet en geprezen voor het vele 

werk dat hij verzet voor de organisatie van de diverse excursies. Als dank krijgt hij een boek. 



Dag 3 (lekker weer met zon): 

Zondagmorgen doen we om 9.00 uur mee aan een excursie georganiseerd door Staatsbosbeheer.  

Wij gaan echter, voorafgaand aan de excursie, de zeetrek bekijken bij paal 28. Om 7.45 uur staan we in het 

donker al bij paal 28. Zodra het licht wordt zien we de eerste Jan-van-Genten. Het zonlicht weerspiegelt op 

hun zwart-witte vleugels. Door de karakteristieke vlucht met vrij snelle gelijkmatige slagen van de lange smalle 

vleugels zijn ze gemakkelijk herkenbaar. Soms is zelfs de gelige kop te herkennen. Ook zien we een aantal 

Alken/Zeekoeten langstrekken. Verder zien we 4 IJseenden, Zwarte Zee-eend, Grote Zee-eend, 

Roodkeelduiker, diverse Eidereenden en Middelste Zaagbekken. 

De excursie van Staatsbosbeheer start bij de vuurtoren. We lopen langs het meertje in de duinen. Er zitten 

Watersnippen, een Rosse Grutto en een paartje Tafeleenden. Er vliegen enkele Boerenzwaluwen over en er 

vliegt een spechtachtige vogel langs zonder veel kleur. Sommigen denken aan een Notenkraker maar het 

blijkt een Grote Bonte Specht te zijn. Langs de kust is niet veel te zien. Ver weg op de zandplaten voor 

Vlieland liggen honderden Zeehonden in de zon. Daarna gaan we de Eijerlandse duinen in en lopen langs de 

Tuintjes. In de struiken zit een late Braamsluiper en er vliegt een Sperwer over.  Bij trektelpost De Tuintjes 

vliegt een Blauwe Kiekendief en 15 Sneeuwgorzen. 

Na de excursie zwermen de auto’s weer uit over het eiland. Wij gaan naar De Schorren. Door de opkomende 

vloed komen de vogels steeds dichter bij de dijk. We zitten op de dijk te genieten van de warmte van de zon. 

Ver weg op het wad staat een lepelaar naast 5 Kleine Zilverreigers. Er zwemmen veel Middelste Zaagbekken 

en diverse Eiders. Langs de kust veel Kluten, een Rosse Grutto (foto bijgevoegd), Steenlopers, een Zwarte 

Ruiter en Kanoetstrandlopers.    

We vertrekken en gaan nog een keer naar de Slufter. Deze keer naar de zuidkant richting paal 25. We 

bestuderen een aantal zoutminnende planten. Ver weg boven de Lange Dam vliegt een Ruigpootbuizerd. De 

vogel gaat in een boom zitten. We zien een Oeverpieper en een aantal Putters. 

Veel te laat rijden we weer naar restaurant Havenzicht in Oudeschild. De andere groepen melden o.a. 

Krombekstrandloper, Appelvink, Baardman, Bonte Kraai en Bosruiter. Na een heerlijke maaltijd worden in de 

huisjes de laatste druppels uit de flessen gedronken en gaat iedereen voldaan slapen. 

Dag 4 (droog): 

Maandagmorgen. Vandaag vertrekken we weer van het eiland naar huis. De meeste auto’s vertrekken na het 

ontbijt. Wij besluiten om na het ontbijt nog een keer bij de vuurtoren en in de Eijerlandse duinen te gaan 

kijken. Bij de vuurtoren zien we eindelijk een Goudhaantje. In de Eijerlandse duinen zien we 2 

Ruigpootbuizerds. De eerste vliegt boven ons en laat duidelijk z’n specifieke kenmerken zien. Ik maak een 

aantal mooie foto’s (bijgevoegd). Voor mij is dit de mooiste ervaring van deze vier dagen Texel. 

Na deze geweldige ervaring worden we getipt dat er een Pestvogel is gezien in de meidoorns bij het 

vakantiepark aan de Slufterweg. Na een uur zoeken geven we het op. De Pestvogel is niet gevonden, wel een 

ringtail Blauwe Kiekendief.  

Gauw terug naar Avanti en de spullen inpakken. De andere huisjes zijn al verlaten. We vertrekken naar de 

veerpont. In een sloot zien we nog een Oeverloper en vlak bij de boot een Grote Canadese Gans. 

In de regen rijden we via Friesland terug naar Twente. Het waren vier geweldige dagen. 

Onze dank gaat uit naar de excursieleider Willen Kouwenhoven. Tip voor Willen: vooral doorgaan met 

organiseren. 

De soortenlijst is bijgevoegd, maar mijn top vijf is: 

1. Ruigpootbuizerd 

2. Gestreepte Strandloper 

3. Jan-van-gent 

4. Strandleeuwerik 

5. Rosse grutto 

 

Hans van Leeuwen. 



soort 
datum 
okt       soort 

datum 
okt     

  15 16 17     15 16 17 

Aalscholver x x x   Koperwiek x x x 

Alk     x   Krakeend x x x 

Amerikaanse wintertaling   x     Kramsvogel x x x 

Appelvink     x   Krombekstrandloper     x 

Baardman     x   Kuifeend x x x 

Bergeend x x x   Lepelaar   x x 

Bladkoning   x     Meerkoet x x x 

Blauwe kiekendief x x x   Merel x x x 

Blauwe reiger x x x   Middelste zaagbek   x x 

Boerenzwaluw x x x   Nijlgans x x x 

Bontbekplevier   x x   Oeverloper     x 

Bonte kraai     x   Oeverpieper     x 

Bonte strandloper x x x   Paarse strandloper x x   

Boomklever   x     Pestvogel   x   

Bosruiter     x   Pijlstaart x x x 

Braamsluiper     x   Pimpelmees x x x 

Brandgans   x x   Putter     x 

Bruine kiekendief   x x   Regenwulp   x   

Buizerd x x x   Rietgans   x   

Canadese gans   x x   Rietgors x x x 

Dodaars x x x   Ringmus x x x 

Drieteenstrandloper x x x   Roodborst   x x 

Eidereend   x x   Roodborsttapuit   x x 

Ekster x x x   Roodkeelduiker   x x 

Fazant x x x   Rosse grutto x x x 

Frater     x   Rotgans x x x 

Fuut x x x   Ruigpootbuizerd     x 

Gaai x   x   Scholekster x x x 

Gestreepte strandloper x x     Sijs   x x 

Goudhaan   x     Slechtvalk   x x 

Goudplevier x x x   Slobeend x x x 

Goudvink     x   Smelleken   x   

Graspieper x x x   Smient x x x 

Grauwe gans x x x   Sneeuwgors   x x 

Groenling x x x   Sperwer x x x 

Groenpootruiter x x x   Spreeuw x x x 

Grote bonte specht x x x   Staartmees   x x 

Grote lijster     x   Steenloper x x x 

Grote mantelmeeuw x x x   Stormmeeuw x x x 

Grote zee-eend     x   Strandleeuwerik   x x 

Grote zilverreiger     x   Tafeleend   x x 

Grutto x x x   Tapuit   x   

Havik     x   Tjiftjaf     x 

Heggenmus x x x   Torenvalk x x x 

Holenduif   x x   Tureluur x x x 

Houtduif x x x   Turkse tortel x x x 

Huismus x x x   Veldleeuwerik x x x 

Huiszwaluw   x     Vink x x x 

IJseend     x   Visdief     x 

IJsgors   x x   Waterhoen   x x 

Jan-van-gent   x x   Watersnip x x x 



Kanoet   x x   Wilde eend x x x 

Kauw x x x   Winterkoning   x x 

Keep x x x   Wintertaling x x x 

Kemphaan   x x   Witgat   x x 

Kerkuil x       Witte kwikstaart x x x 

Kievit x x x   Wulp x x x 

Kleine mantelmeeuw x x x   Zanglijster x x x 

Kleine plevier   x x   Zilvermeeuw x x x 

Kleine Zilverreiger   x x   Zilverplevier x x x 

Kleine zwaan   x     Zwarte kraai x x x 

Kluut x x x   Zwarte ruiter x x x 

Kneu x x x   Zwarte zee-eend   x x 

Knobbelzwaan x x x   Zwartkop     x 

Kokmeeuw x x x   Aantal soorten per dag 73 109 117 

Kolgans   x x   

    Koolmees x x x   Totaal aantal soorten 131 

         

         

          


