
De Vogelkijk-route 

 

Afstand van de fietsroute: 45 km. 

Openstelling: Geen beperkingen 

Start en einde: VVV kantoor Den Burg (Emmalaan 66) 

Beschreven door: VVV Texel 

Publicatiedatum: 2016 

 

Fietsknooppunt route 

Deze route is een fietsknooppunt route. Knooppunten zijn 

kruisingen van wegen waarop het nummer van het 

knooppunt wordt aangegeven op een bord (met een kaart 

erop) of op een paaltje. 

Op de foto hiernaast is 8 (acht) het nummer van het 

knooppunt. Om hiervandaan naar knooppunt 9 te fietsen 

moet u naar rechts, voor informatie (i) naar links, voor 

knooppunt 11 moet u terugfietsen. 

Onderweg komt u verschillende bordjes tegen die de weg 

naar volgende (en andere) knooppunten wijzen. Op die 

bordjes ziet u dan omcirkelde nummers en een pijl die 

naar dat knooppunt nummer wijst. 

De vogelkijkroute 

 

Fietsknooppunten
1
 

Vogelkijkroute 

76, 41, 42, 39, 38, 

37, 36, 35, 64, 67, 

27, 22, 23, 61, 60, 

65, 70, 17, 16, 46, 

45, 26, 76 . 

 

Texel-vogeleiland 

Texel ligt aan de rand 

van de ondiepe 

Waddenzee. Voor 

honderdduizenden 

steltlopers, eenden, 

ganzen en meeuwen is 

                                                      
1
 De onderstreepte knooppunten hebben een toelichting in de vervolgtekst. 



die Waddenzee een onmisbare en rijke voedselbron. Vogels doen Texel graag aan vanwege de 

ligging langs de noordwestkust van Europa, precies in de trekbaan van veel soorten. 

De meeste vogels vliegen niet graag over zee en blijven zo lang mogelijk de kustlijn volgen. Ook het 

eiland zelf heeft de rustende vogels veel te bieden: een uitgestrekt duingebied met zoetwatermeren, 

gemengd bos, oude en jonge polders met zoet water en kwelders. Of een vogel nu leeft van 

regenwormen, insecten, gras of garnalen, altijd is er wel iets van zijn gading te vinden op Texel of in 

de aangrenzende Waddenzee. 

Informatie bij de knooppunten 

 Knooppunt Toelichting 

38 Ottersaat 
De knooppuntenroute is aan de zeezijde van de dijk bewegwijzerd. Wilt u de vogels in 
natuurgebied Ottersaat zien, fiets dan bij de jachthaven verder aan de landzijde. Links 
ligt Ottersaat, een zoute kwelplas met daarin een aantal kleine eilandjes; een 
aantrekkelijk gebied voor broedvogels als visdief, grote stern, kluut, bontbekplevier en 
kokmeeuw. Soms zijn hier ook dwergsterns. 
Bij de eerste weg links, Ottersaat, kunt u even van de route afwijken en het 90ha grote  
natuurgebied Dijkmanshuizen bekijken vanuit een vogelkijkhut: na de bocht naar links 
direct rechts wandelend over het bruggetje. Grote kans dat u weide- en rietvogels ziet. 
Let ook op of u de slechtvalk ziet. Daarna terug naar de route: bij de dijk linksaf en na 
100 m.  rechts de dijk op naar de zeezijde. Linksaf de route vervolgen. 

37 Zandkes 
De kleine brakke polder Zandkes, tussen de oude en de nieuwe dijk, is geliefd bij 
steltlopers en eenden en lepelaars fourageren hier graag. Door vermenging van zout 
zeewater, dat onder de dijk doorsijpelt, met zoet regenwater groeien hier zout- en 
zoetwaterplanten. Aan het einde van het poldertje Zandkes gaat u weer naar de 
landzijde van de dijk. Daar ziet u direct de oude dijk met een betonnen wand met 
gaten erin. Deze wand is aangelegd als broedplaats voor oeverzwaluwen. 

36 Wagejot 
Bij het op Deltahoogte brengen van de waddendijk (op Texel tussen 1961 en 1981) is 
er bij Wagejot voor gekozen om de nieuwe dijk door de Waddenzee aan te leggen. 
Hierdoor ontstond er een nieuw natuurgebied, dat dienst doet als 
hoogwatervluchtplaats voor vogels van de Waddenzee. Op aantgelegde 
schelpeneilandjes broeden kluten, kokmeeuwen en visdieven. Vanaf de weg heeft u 
een prachtig uitzicht op het gebied en kunt u de volgens van zeer dichtbij zien en zelfs 
fotograferen. 

64 De Bol 
Fiets verder langs de dijk. Bij knooppunt 35 linksaf. Na knooppunt 64 en na de eerste 
dijkovergang liggen rechts Drijvers Vogelweid De Bol en het Zwin. Dit is een laag 
weidegebied met bijzondere plantengroei en veel wadvogels. De Bol kleurt in mei 
paars door de vele orchideëen. 

67 Hogezandskil 
Ca. 600 meter na de tweede dijkovergang ligt na-tuurgebied Hogezandskil. Dit is een 
restant van een oude kreek van voor 1835, toen de polder Eierland nog niet bestond. 
Dit waterrijke gebied is ideaal voor veel vogels. Hier kunt u genieten van de bruine 
kiekendief, kleine karkiet en rietgors. 

27 De Slufter 
De Slufter is een uniek gebied dat bij extreem hoog water vol zeewater stroomt. Vooral 
in het noordelijk deel broeden veel vogels, zoals kluut, eidereend en wulp. Deze kunt u 
bekijken vanaf het uitkijkpunt bij de noordelijke ingang van De Slufter. In de 
wintermaanden vanaf oktober is in het vrij toegankelijke zuidelijke deel vaak de 
strandleeuwerik te zien. In Julie/augustus kleurt de vlakte lila door de bloeiende 
lamsoor. 

61 Waalenburg/Westerkolk 
Knooppunt 61 ligt in de noordoostelijke hoek van de polder Waalenburg. Vanaf de dijk 
kunt u de Westerkolk goed zien, een waterplas waar veel vogels leven. Tegen het 
vallen van de avond komen de vogels hier slapen. 



 Knooppunt Toelichting 

De Staart 
De Staart is de weg die dwars door polder Waalenburg loopt. In de polder broeden 
o.a. grutto, tureluur en scholekster. In de vochtige graslanden groeien veel planten, 
zoals orchidee en grote ratelaar. Hier kocht Natuurmonumenten in 1909 haae eerste 
stukje Texelse natuur. In de winter staan delen van de polder onder water en zijn er 
veel eenden zoals smienten en wintertalingen te zien. 
 

17 Ecomare 
Ecomare is bekend van de zeehonden en bruinvissen, maar heeft ook een 
vogelexpositie. Hier kunt u allerlei soorten vogels herkennen en hun gelui¬den horen. 
Beslist niet overslaan: de nieuwe walviszaal. In spookachtig blauw 
licht schitteren metershoge skeletten en grote kaken met imponerende tanden. Je 
duikt in de wereld van de walvis via leuke, interactieve spelletjes. 

16 Dennenbos 
Het Dennenbos is aangeplant in de periode 1898-1921 om de 'woeste' duin¬gronden 
productief te maken. Tegenwoordig is het een recreatiebos van naald- én loofbomen. 
Het bos is echter ook aangenaam voor vogels, zoals de winterkoning, tjiftjaf, ransuil, 
havik en tortelduif die hier broeden. 

  

 


