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Verslag van de Texelweek, 17-24 september 2018
Door Bart de Groot

Op maandag 17 september komen we in de loop van de dag met 13 personen aan op 
Texel. Een aantal gaan eerst naar de Mokbaai en de Horsmeertjes, en anderen naar de 
Waddenzee bij de Cocksdorp. Op veel plekken op het eiland wordt er grondverzet, aan de 
waddenkant wordt de dijk verhoogd  en bij de Waal en Burg wordt  er door afgraven een 
nieuw natuurgebied gemaakt. Bij de Cocksdorp en bij Utopia wordt er ook aan de dijk 
gewerkt. Waardoor er bij Utopia weinig vogels te zien zijn, vorig jaar zagen we hier veel grote 
sterns en de grauwe franjepoot.
Voor 18 uur is iedereen gearriveerd in de Noorderburcht te Oosterend en gaan we volgens 
traditie chinees halen in de Koog. Na het eten  praten we nog wat na en gaan bedenken wat 
we deze week gaan doen. Een aantal personen willen wel naar Vlieland met de Vriendschap 
en dan met de Vliehors expres naar het posthuis midden op het eiland.
We kunnen dan vogels gaan kijken in de Kroonpolders. In verband met de harde wind die het 
weerbericht opgeeft voor dinsdag en woensdag,  stellen we dit uit tot donderdag, op dinsdag 
gaan we naar De Cocksdorp en op woensdag gaan we wandelen in de Slufter.

Dinsdag 18 september: De Waddenzee bij de Cocksdorp
We rijden vanmorgen eerst naar de haven van De Cocksdorp.  Buitendijks is het laag water en
zitten de vogels op het slik, zoals de eerste goudplevier, lepelaar, tureluur en bontbekplevier. 
Daarna rijden we verder langs de zee en gaan we de
boot bespreken naar Vlieland voor a.s. donderdag.
We rijden nog een stukje verder naar de plasjes bij de
Robbenjager.  Bij het eerste plas klimmen we naar boven
en hebben daar een prachtig uitzicht over de plas. We
lunchen hier en tegelijk spotten we vogels. We zien hier
bontbekplevieren,  een tafeleend en watersnippen.
Daarna rijden we naar de plas net voorbij  De
Robbenjager. Er zit in een struik een mooie tapuit, een
roodborsttapuit en een graspieper. We vervolgen onze
wandeling en komen bij  de vuurtoren, hier waait het
hard, het zand waait je om de oren, een zandstorm. We
lopen van de wind af terug via het strand,  de duinen,
en achter de plasjes langs, weer naar de auto. 

Woensdag 19 september: Wandeling in de Slufter 

Vandaag gaan we een wandeling door de Slufter maken,
het weer is prima, het waait hard, maar de zon schijnt, het
wordt vandaag 20 graden. We beginnen bij de
parkeerplaats bij de Koog en  vanwege de sterke
zuidenwind lopen we heen langs het strand naar de slufter
en door de duinen terug. Langs het strand, op de grens
van het water en zand zien we meeuwen en drieteen
strandlopers, waarbij de drieteen strandlopers  veel heen
en weer rennen, en voedsel pikken uit de aanrollende
golven. In de Slufter waren niet zoveel vogels te zien,
wat meeuwen en scholeksters en wel veel aalscholvers.
Achter langs de duinen lopen we via de gele wandeling weer naar de Koog terug. Onderweg  

De Vuurtoren van De Cocksdorp 

De bonte strandloper       



2zien we een roodborsttapuit en een paar parasol- en stuifzwammen. Er vliegen nog steeds 
vlinders, zoals de vuurvlinder, het hooibeestje, de kleine vos en het icaris blauwtje. 

Teus Ravestein krijgt het voor elkaar om bijna alle vogels te fotograferen, zo kunnen we 
s’avonds met Cees Gielis deze vogels op naam brengen.  Overdag gaan Cees en Siska samen 
op pad waarbij Cees veel vogels fotografeert.



3Donderdag 20 september: Met de boot naar Vlieland

Het is zover, we varen vandaag met 10 personen naar Vlieland met de “Vriendschap” Om half
elf stappen we in de boot en varen  met harde wind in ongeveer 25 minuten naar Vlieland. Als
we op Vlieland aankomen staat de Vliehors expres  al klaar. Met 8 grote wielen, waarmee de 
vrachtwagen over het zand en door de plassen rijdt. Na een half uur komen we aan bij het 
posthuis midden op het eiland. We besluiten om vogels te gaan kijken in de Kroonpolders.
Midden tussen de Kroonpolders blijkt er een nieuwe grote vogelhut gebouwd te zijn, met een 
prachtig uitzicht op de vogels. Het pad er naar toe is afgeschermd. De vogels zijn van dichtbij 
goed te zien o.a. kluten, smienten, lepelaars en visdiefjes, prachtig.  De eenden zijn nog niet 
op kleur, en vooral de vrouwtjes eenden lijken erg op elkaar. 
Na de vogelhut lopen we nog wat verder met uitzicht op de Waddenzee.  We zien visdiefjes en
meeuwen. Daarna gaan we terug naar het Posthuis en daar wat drinken. We hebben nog wat 
tijd over en maken een korte wandeling door het bos, op zoek naar paddenstoelen met Lida.

Om 5 uur staat de Vliehors expres weer klaar om ons terug naar de boot te brengen. Het 
waait nog steeds hard en de personen die achterop de Vliehors expres zitten waait het zand 
om de oren.  Voor de fotocamera’s is dat niet zo goed.
Na een half uur stappen we weer over op onze boot de Vriendschap en varen door de hoge 
golven  weer terug naar De Cocksdorp.
Om half zeven zijn we weer in de Noorderburcht.  Ons diner bestaat vandaag uit een salade 
die  Pieter meegenomen heeft en het Chinese eten dat over is van gisteren, het is  genoeg 
voor ons allemaal. Het was weer een prachtige dag.

Vrijdag 21 september: Ecomare

Het  gaat vandaag regenen en we besluiten om naar
Ecomare te gaan, hier is van alles te zien, zowel binnen als
buiten. In bassins buiten zwemmen gewone en grijze

zeehonden en
bruinvissen, die
op bepaalde
tijden gevoerd
worden.  Buiten
is er een
vogelopvang
waar we heel
goed Jan van
genten kunnen bewonderen. 

De vriendschap        De Vliehors expres

Zeehond in Ecomare       Jan van Gent in Ecomare       



4Binnen in de kelder is er een zee aquarium met verschillende zeevissen. Boven is er een zaal 
met opgezette vogels waar je met een knop kunt testen of je de geluiden van deze vogels 
kent. Bij de ingang is er het geraamte van een grote potvis, enz. enz. , genoeg voor uren 
kijkplezier.

Zaterdag 22 september: De  Wadden bij de Cocksdorp.

Eerst naar het Dijkmonument. Het water was aan het dalen en we hadden een goed zicht op 
het wad. Op de stenen zien we veel steenlopers, tureluurs, scholeksters, bonte strandlopers  
en een  paar watersnippen. Binnendijks vliegen er steeds kleine vogeltjes. Zoals  de witte 
kwikstaart, roodborsttapuit , de graspieper en een groepje putters.

Zondag 23 september:  Vogels kijken bij de Petten en de Mokbaai en naar Kaap Skil

 Bij de Petten en de Mokbaai gaat het regenen en zien
we niet veel vogels. We besluiten om naar Kaap Skil te
gaan kijken in Oude schild. 

Kaap skil is een grote  uitbreiding van het vroegere
Juttersmuseum in Oudeschild bij de molen. Een klein
deel is nog het oude Juttersmuseum.

Het is een museum van de geschiedenis van de VOC  in
de Gouden eeuw . Er zijn ook een aantal huisjes
gebouwd zoals van de bakker, smid, schoenmaker,
timmerman, scheepsbouwers en de vissers waarin men
kan zien hoe ze in die tijd leefden en werkten.

Texel was toen een knooppunt voor de scheepvaart .

Maandag 24
september

De week zit er weer op, gauw inpakken  eerst  nog eve n
het eiland rondrijden, naar de Vuurtoren,  De Hoorn en de
Mokbaai en dan op de boot naar Den Helder.  Het was
weer een prachtige week op Texel in de Noorderburcht.

VOC schip Jongelieve       

VOC schepen       

Juttersmuseum Oudeschild     

Bakkerswinkel in VOC tijd      
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Alle 80 vogels die we gezien hebben:
aalscholver graspieper Kleine 

mantelmeeuw
putter visdief

bergeend Grauwe gans Kleine plevier roodborsttapui
t

torenvalk

Blauwe reiger grauwe 
vliegenvanger

kleine 
strandloper

Rosse grutto tureluur

boerenzwaluw groenpootruiter kluut scholekster Turkse tortel
bontbekplevier grote 

mantelmeeuw
kokmeeuw slobeend vink

bonte 
strandloper

Grote stern koolmees smient visdief

brandgans Grote zilverreiger krakeend spreeuw waterhoen
Bruine 
kiekendief

grutto Krombekstrandlo
per

steenloper watersnip

buizerd havik kuifeend stormmeeuw Wilde eend
drieteenstrandlo
per

houtduif lepelaar tafeleend winterkoning

ekster huismus meerkoet tapuit wintertaling
fazant huiszwaluw merel toppereend Witte 

kwikstaart
fuut kanoet nijlgans torenvalk wulp
Geelpoot ruiter kauw nonnetje (vr) tureluur Zeekoet (dood)
gele kwikstaart kemphaan oeverloper Turkse tortel zilvermeeuw
goudplevier kievit pijlstaart vink Zwarte kraai

Pieter en Lida gaan een aantal keren niet met ons mee, maar 
hebben op Texel een aantal keren paddelstoelen gezocht.:

 

Broze Russula       Witte Koraalzwam

Eikeldopzwam           Roodschubbige Gordijnzwam

http://www.jcdegids.be/fungi/Ascomycotina/album/slides/Himenoscyphus_fructigenus_Eikeldopzwam_4499a_JD_LMP0905AS.html
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De volgende paddenstoelen heeft Lida 
e.a. gevonden:

Berkenzwam Piptoporus betulinus
 Broze Russula Russula fragilis
Bruine Ringboleet Suillus luteus
Duivelsbrood Russula Russula sardonia
Eekhoorntjesbrood Boletus edulis
Eikeldopzwam Hymenoscyphus 

fructigenus
Gazon Vlekplaat Panaeolus foenisecii
Geel Hoorntje Calocera cornea
Gele Knolamaniet Amanita citrina
Geelwitte Russula Russula ochroleuca
Gewone/Gele 
Aardappelbovist

Scleroderma citrinum

Gewone Beurszwam Volvariella gloiocephala
Gewone Zwavelkop Hypholoma fasciculare
Groene Berkenrussula Russula aeruginea
Grote Bloedsteelmycena Mycena haematopus
Grote Parasolzwam Macrolepiota procera
Kaneelkleurige Melkzwam Lactarius quietus
Kleverige Koraalzwam Calocera viscosa
Melige Stuifzwam Lycoperdon lividum
Narcis Amaniet Amanita gemmata
Narcis Ridderzwam Hymenoscyphus 

frutigenus
Okergele Gordijnzwam Cortinarius delibutus
Oranje Melkzwam Lactarius aurantiacus
Panteramaniet Amanita pantherina
Parelamaniet Amanita rubescens
Parelstuifzwam Lycoperdon perlatum
Plooivoetstuifzwam Calvatia excipuliformis
Puntmutswasplaat Hygrocybe acutoconica
Rimpelende Melkzwam Lactarius tabidus
Rode 
Koolzwam/Ametistzwam

Laccaria amethystina

Roodbruine Slanke Amaniet Amanita fulva
Roodschubbige 
Gordijnzwam

Cortinarius bolaris

Ruitjesbovist Calvatia utriformis
Scherpe Kamrussula Russula amoenolens
Smakelijke Melkzwam Lactarius deliciosus
Tweekleurige Fopzwam Laccaria bicolor
Valse Hanekam,Valse 
Dooierzwam, Valse 
Cantharel

Hygrophoropsis 
aurantiaca

Vergroeide Kogelzwam Annulohypoxylon 
multiforme

Vliegenzwam Amanita muscaria
Weidekringzwam Marasmius oreades
Witsteel Franjehoed Psathyrella piluliformis

Gele Knolamaniet

Panteramaniet

         Vliegenzwam



7Witte Koraalzwam Clavulina coralloides
Wortelende Bovist Scleroderma verrucosum
Zwart wordende Wasplaat Hygrocybe conica
Zwavelmelkzwam Lactarius chrysorrheus
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