
steltlopers, sterns en méér 

Texel         mei 2019

 

 
 

 
 

kolonie Grote Sterns en Kokmeeuwen in Utopia, Texel (foto: Emile Dirks) 
 
  

 

• reissom v.a. € 334,- pp1)  

• 4-daagse hotelreis, obv halfpension incl. 

alle excursies 

• do. 9 t/m zo. 12 mei 2019 

• reisleiding: Emile Dirks  
info: emile.dirks@stichtingvogelreizen.nl 

• reiscode: 1907TEX 
 

 

Texel op z’n best 

In deze tijd van het voorjaar is er op het 

prachtige Waddeneiland Texel heel wat te 

beleven: veel eigen broedvogels zijn al 

aangekomen en zijn druk in de weer met balts 

of nestbouw. Sommige zitten misschien al op 

eieren. Daarnaast zijn er veel doortrekkende 

soorten, met name steltlopers, die hier 

opvetten om de lange weg naar de noordelijke 

broedgebieden nog af te gaan leggen. Een 

optimale tijd om ‘steltlopers en sterns’ centraal 

te stellen deze vier dagen.  
 

volop genieten 

Niet alleen ‘steltlopers en sterns’ krijgen onze volle 
aandacht. Uiteraard gaan we ook genieten van 
watervogels, meeuwen, zeevogels, zangvogels en 
roofvogels. Gedurende ons verblijf bezoeken we tal 
van natuurreservaten van naam en faam. Ook gaan  
 

 
Fouragerende Kluten (foto: Emile Dirks) 

we een keer ’s avonds er op uit om de balts van 

Houtsnippen boven het bos waar te nemen. En 
misschien horen we dan ook wel de Nachtzwaluw! 
 
31 soorten steltlopers 
‘Moeilijk te missen’ zullen de volgende 24 soorten 
zijn: Scholekster, Kluut, Bontbekplevier, Kievit, 
Goudplevier, Zilverplevier, Bonte Strandloper, 

Krombekstrandloper, Kanoet, Drieteenstrandloper,  

 

 
Steenloper in zomerkleed 
 

Kemphaan, Steenloper, Zwarte Ruiter, Tureluur, 
Groenpootruiter, Bosruiter, Witgatje, Oeverloper, 
Grutto, Rosse Grutto, Wulp, Regenwulp, Watersnip 
en Houtsnip. ‘Vrij zeker’ zullen we Strandplevier en 
Kleine Strandloper waarnemen. En deze 5 soorten 
vallen in de categorie ‘misschien’; met enig geluk 
komen we er een of meerdere tegen: Steltkluut, 

Kleine Plevier, Morinelplevier, Temmincks 
Strandloper of Grauwe Franjepoot.  
Aan het ontdekken en determineren wordt tijdens de 
boeiende excursies ruim aandacht besteed: daarvoor 
zijn we op pad! Zo nodig met de sublieme gidsen van 
Lars Svensson en Lars Gejl er bij (zie literatuurlijst). 

Ook het leren herkennen van de diverse soorten aan 
de hand van hun geluid/roep vormt onderdeel van 

deze bijzondere vier ‘studie’-dagen. 



 
Dwergsterns 
 

sterns 

De vier te verwachten sternsoorten: Grote Stern, 
Visdief, Noordse Stern en Dwergstern zijn ‘zeker’. 
‘Misschien’ nemen we ook nog de Zwarte Stern waar 

deze dagen; het is op Texel geen regelmatig 
voorkomende soort. 
 
     

reisprogramma: 
 

• dag 1: 11:00 uur verzamelen op Texel: middag-
excursie naar De Geul, Mokbaai en de 
Horsmeertjes in het zuiden 

• dag 2: vogelontdekkingstocht door De Slufter en 
’s middags een uitgebreid bezoek aan Utopia en 
De Schorren, beide gelegen langs de waddendijk 

• dag 3: ‘De Vogelboulevard’: een boeiend bezoek 
aan de vele kleine reservaten langs de 

Waddendijk, waar we van heel veel soorten 
steltlopers en sterns gaan genieten. ’s Middags 
verkennen we de natuurgebieden rond de 

vuurtoren en de bossen bij De Koog 

• dag 4: we starten de dag bij de Noordzee, dan 
het noordoostelijke deel van de Slufter, polder 
WaalenBurg en we zakken via de Waddendijk 
verder af naar de NIOZ-haven, Mokbaai, De Geul 

en de Horsmeertjes. We nemen om 15:00 uur de 
veerboot terug naar de vaste wal. 

 

 
en méér . . . 
We bezoeken natuurlijk alle biotopen die het 
gevarieerde eiland rijk is. Dus soms zien we even 
géén ‘steltlopers en sterns’. Dat geeft ons de kans 

om oog in oog te komen staan met misschien 
Slobeend, Krakeend en Zomertaling. En met Fuut, 
Dodaars en Geoorde Fuut. Ook meeuwensoorten 

gaan we ontdekken: Kleine Mantelmeeuw, 
Zilvermeeuw, Kok- en Stormmeeuw. En boven zee 
misschien Dwergmeeuw of Drieteenmeeuw.  

Zangvogels zijn er natuurlijk in vele soorten en 
maten, volop. Het is niet uitgesloten dat we in de 
kijker krijgen: Blauwborst, Nachtegaal, Gekraagde  
 
 

Kanoeten op het wad 

Roodstaart, Roodborsttapuit, Beflijster, Grasmus, 
Braamsluiper, Rietzanger, Fluiter, Bonte 
Vliegenvanger en Baardman. Om er maar enkele te 

noemen. Ook gaan we diverse soorten roofvogels 
zien. Daarbij valt te denken aan Bruine Kiekendief, 
Buizerd, Sperwer, Havik, Torenvalk, Slechtvalk en 
Boomvalk.   En misschien Visarend, Wespendief, 

Blauwe Kiekendief, Rode Wouw of een Roodpootvalk. 
Wie weet! 
 
Carpooling 
Georganiseerde, milieuvriendelijke carpooling met zo 
weinig mogelijk auto's gaat als volgt (maximaal 4 

vierpersoonsauto’s voor 16 deelnemers): ruim vóór 
aanvang van de reis neemt de reisleider met enkele 
deelnemers contact op. Hij informeert naar 
beschikbaarheid en bereidheid om uw eigen auto in 
te zetten voor vervoer van deelnemers óp het eiland. 
De kosten van een voor dit doel gemaakte auto-

overtocht èn van de óp het eiland gemaakte 

brandstofkosten, worden door de reisleider vergoed 
aan slechts die 3 chauffeurs, waarmee de inzet van 
hun auto op het eiland, vóóraf expliciet is 
overeengekomen. Deze kosten zijn in de reissom 
begrepen. Auto's van andere deelnemers zijn niet 
nodig op het eiland. Hiervoor is dan ook géén 
vergoeding van, of tegemoetkoming in kosten aan de 

orde. 
 

 
 
 
Texel ligt precies op de oost-Atlantische vliegroute van veel 
arctische trekvogels 

 
1) kosten en informatie  

De kosten voor deelname aan deze unieke 4-daagse 
Texel-reis bedragen € 359,- pp. Bij boeking vóór 10 
februari 2019 ontvang je € 25,- pp ‘vroege vogel’-
korting. Je betaalt hierdoor slechts € 334,- pp, op 
basis van ‘n gedeelde tweepersoonskamer en 
halfpension. In de reissom is begrepen: 



• 3 overnachtingen in een gedeelde luxe 
tweepersoonskamer (2 eenpersoonsbedden) in 
Hotel De Pelikaan, ten zuiden van De Koog, op 

basis van halfpension (overnachting, 
ontbijtbuffet en keuzediner) 

• alle dagen excursies volgens programma  
• twee facultatieve avondexcursies 

• kosten carpooling op het eiland 
• uitgebreide vogellijst  

 
in de reissom is niet begrepen:  
• de reis van je woonplaats naar onze verzamelplaats: 

Havenrestaurant op Texel (=waar de veerboot uit Den 
Helder aankomt) 

• retourbootovertocht Den Helder – Texel (voetganger: 
€ 2,50, met de auto: € 25,-) info: teso.nl 

• lunches (op dag 2, 3 en 4: in restaurants onderweg; op 
dag 1 neem je je eigen lunchpakket mee) 

• toeslag eenpersoonskamer (beperkt beschikbaar) á 
€ 49,- pp 

• eigen uitgaven: drankjes, souvenirs etc. 

 
mis de boot niet! 

Voor veel van onze reizen geldt: boek tijdig, dan is 
de kans het grootst dat er nog plaats is. 
 
informatie 
Voor specifieke en geheel vrijblijvende vogelinfor-
matie en vragen over het programma kan je terecht 

bij reisleider: Emile Dirks: tel.: 075-6124399,  
e-mail: emile.dirks@stichtingvogelreizen.nl. 
Stichting Vogelreizen behoudt zich het recht voor het 
gepubliceerde programma te wijzigen of aan te 
passen, indien de reisleiding dit noodzakelijk acht,  
 

 
De zuidpunt van Texel: één groot natuurgebied!  

 
b.v. i.v.m. het getij, weersomstandigheden, of 

veiligheid. Op dag 1 ontvangen geïnteresseerden een 
waarnemingenlijst van de te verwachten 

vogelsoorten. Hierop kan van dag tot dag worden 
bijgehouden welke soorten zijn waargenomen. Met 
‘de liefhebbers’ wordt dit ’s avonds gedaan.  
 
met de boot naar Texel 
De vertrektijd van de boot uit Den Helder is 1x per uur op ’t 
halve uur; dus b.v. op 09:30 of 10:30 uur. De overtocht 
duurt 20 minuten. De boot van 10:30 uur uit Den Helder 
komt dus even vóór 11:00 uur aan in de haven van Texel 
bij het Havenrestaurant. 
Je kan in Den helder bij de veerboot zittend en pinnend 
vanuit de auto betalen. Er is een speciale busverbinding 
tussen NS-station Den Helder en de veerhaven. Inlichtingen 
veerboot: tel.: 0222 - 369691. Auto's kunnen gratis op het 
parkeerterrein bij de veerhaven in Den Helder geparkeerd 
worden, mits daar nog plek is! Je volgt daarvoor: ‘P boot 
Texel'. Maar gaat de auto wèl op de boot, volg dan: 

 
Lepelaar langs de Vogelboulevard 

 
 
‘Boot Texel' en ‘opstellen voor Texel'. Let op: aanwijzingen, 
opschriften, (verkeers-)borden of -situaties kunnen 
verplaatst, vervallen of veranderd zijn! Kijk eventueel op 
Google Maps-Streetview. 

 

 
de boeken en gidsen 
Gejl: ‘Steltlopers van Europa’ 
Svensson: ‘ANWB Vogelgids van Europa’ 
Malling Olsen: ‘Sterns van Europa en Noord-Amerika’ 
Dijksen: avifauna ‘Vogels van het Gouwe Boltje’ 
De Raad: ‘Texel is anders’ 

 
 

Misschien ontdekken we óók nog Morinelplevieren; wie weet 
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