WERELDERFGOED WADDENZEE
BELEEF HET OP TEXEL
Waar kan ik het zien?
DE ONGEREPTE NATUUR
Texel is het grootste eiland van alle Nederlandse Waddeneilanden.
Je vindt er tal van natuurgebieden:
zandvlakten, kwelders, wadplaten,
duinen en weidevogelreservaten. Het
gehele duin- en bosgebied aan de
westkant van het eiland is Nationaal
Park.
Beleef het wad tijdens een fietstocht
langs de Waddenzee. Hier fiets je over
de dijk, uitkijkend over het water en
begeleid door het trage geklots van de
golven.
De Slufter: het enige gebied in
Nederland waar de zee van oudsher
ongehinderd kan binnenstromen. Er
groeien alleen planten die het zoute
water kunnen overleven, zoals lamsoor
en zeeaster. Door het gebied wandelt u
in een half uurtje naar het strand.

DE BESCHERMING VAN HET GEBIED
De natuurgebieden van Natuurmonumenten liggen vooral aan
de Waddenzeezijde. Excursies in deze gebieden boekt u via Ecomare.
Staatsbosbeheer beheert vooral gebieden aan de westkant van het eiland,
in het Nationaal Park.
Nationaal Park ‘Duinen van Texel‘ beslaat het gehele duingebied inclusief
het bos. Het duinlandschap van Texel is het resultaat van het eeuwenlange
samenspel van bodem en klimaat, wind en water, planten en dieren en van
de mens. Hierdoor is het een uniek natuurgebied.

DE DYNAMIEK

Wie kan mij het laten zien?
ECOMARE

LOODSBOTTER TEXELSTROOM

Bij Ecomare nabij De Koog zijn naast de zeehondenopvang ook de
bruinvissen grote publiekstrekkers. Het zijn sympathieke dieren die veel op
dolfijnen lijken. Door de glazen wanden van de bassins kun je de zeehonden
en bruinvissen ook goed onder water zien.
Ook in het museumgedeelte van Ecomare kun je uren doorbrengen. Hier
wordt onder meer het ontstaan van Texel in de IJstijd en de ontwikkeling
van de unieke eilandnatuur uitgelegd. De Walviszaal toont op de wadden
gestrande walvissen en in de zaal vind je niet alleen veel verschillende
soorten skeletten, maar ook heel veel informatie over deze bijzondere
zeezoogdieren. www.ecomare.nl

De Texelstroom is een varend monument dat door vrijwilligers in de
vaart wordt gehouden. U kunt op vele manieren kennis maken met dit
bijzondere schip. U kunt een middag meevaren, het schip huren voor een
vaartocht met familie en vrienden, maar u kunt ook aan boord overnachten
met maximaal 6 personen. www.texelstroom.nl

ROBBENTOCHT

Texel groeit aan de zuidpunt nog steeds aan. Zo’n dynamisch gebied
waar de natuur zijn gang kan gaan, is bijna nergens in Nederland meer te
vinden. Hier kun je live de geboorte van een duin meemaken.
Wad excursie: Tijdens een wad excursie loop je over de bodem van de zee,
die op dat moment droog ligt. Je ziet en hoort honderden vogels, voelt de
prut onder je voeten en zoekt naar beestjes. Een avontuurlijke excursie voor
iedereen die niet bang is voor een beetje blubber.
Er worden op Texel wadexcursies gegeven, deze vinden vooral aan de
noordpunt plaats. De drooggevallen wadbodem lijkt kaal, maar krioelt van
het leven. Tijdens deze natuurexcursies ontdekt u wat er allemaal onder uw
voeten gebeurt.

NATUUREXCURSIES

OESTERTOCHTEN

Excursies van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of Ecomare zijn
online te boeken via Ecomare.nl. Ook kunt u telefonisch reserveren via
telefoonnummer 0222-317741.
Het Vogelinformatiecentrum in De Cocksdorp verzorgt vogelherkenningsexcursies. In het centrum vindt u tevens alle informatie over de
vogels op Texel. www.vogelinformatiecentrum.nl

Oesters, kokkels en alikruiken liggen op het wad voor het oprapen.
Tijdens een wandeling over het wad bij ‘De Cocksdorp’ vertelt de Oesterman
u alles over de oesters en laat hij ze proeven. www.smakelijkenmeer.nl

DE SOORTENRIJKDOM

TOCHT MET GARNALENKOTTER

In de rest van Nederland zijn wilde orchideeën zeldzaam, maar op
Texel groeien er miljoenen. Je vindt ze in de natuurgebieden, maar ook in de
wegbermen. De beste periode om orchideeën te spotten is juni.
In natuurgebied De Geul op de zuidpunt van het eiland vind je de grootste
lepelaar kolonie van Nederland. De elegante witte vogels voelen zich
bijzonder op hun gemak op Texel omdat hun belangrijkste vijand, de vos,
hier niet voorkomt.

Met de garnalenkotters TX10 en TX35 kunt u garnalen vissen en vaart u
naar het gebied waar de zeehonden zich bevinden. De tochten duren twee
uur en vertrekken vanuit de haven van Oudeschild. www.hetwadop.nl

DE VOEDSELRIJKDOM
De Waddenzee en het gebied direct achter de dijk zijn een geweldige
provisiekast voor veel (trek)vogels. Ga lekker op de dijk zitten en geniet van
de foeragerende vogels.

DROOGVALTOCHTEN
Een bijzondere wad beleving is de droogvaltocht met Natuurmonumenten
en de TX10. Een excursie waarbij je letterlijk met de voeten op ‘t wad
staat, oog in oog komt met zeehonden, vogels kunt spotten en heerlijk
kunt genieten van een vaartocht over de Waddenzee. De gids vertelt van
alles over het rijke dierenleven en kinderen gaan op de zandplaat zelf met
schepnetjes aan de slag. Een tocht die een ieder aanspreekt, ook ideaal voor
gezinnen met kinderen. www.nm.nl/wadactief

RONDVAARTEN
De TX44 verzorgt rondvaarten op de Waddenzee en langs de
zeehondengebieden. Met demonstratie sleepnetvissen. www.tx44.nl

De Vriendschap, het schip dat de zomerveerdienst naar Vlieland
onderhoudt, maakt ook robbentocht aan de noordzijde van het eiland. De
tochten duren ca. 1,5 uur. www.waddenveer.nl

WADSAPP TEXEL
Download WadsApp Texel voor alle informatie over het eiland, fiets- en
wandelroutes, Texels dialect en vogelgeluiden. Beschikbaar voor Iphone en
Android.

FIETS- EN WANDELROUTEBOEKJES
Met de fiets- en wandelroutes van VVV Texel komt u langs de mooiste
plekjes, vaak met een mooi verhaal erbij. www.texel.net

BENIEUWD NAAR DE VASTE WAL:
Neem dan een kijkje in Den Oever. Vandaaruit vertrekken er verschillende
wadexcursies. Of neem een kijkje in de vogelkijkhut aan de kop van de haven.
Het gehele jaar door wordt elke zaterdag morgen van 08.30-12.00 uur in
de haven van Den Oever de verse vis-markt gehouden. Op de markt vindt u
allerlei vissoorten en schaal- en schelpdieren.

ONS
WERELDERFGOED
WADDENZEE
Beleef het op Texel

NOORDZEE

3

W

1

4

5

OE
G
F
R
LDE
E
ER

Duitsland

Nederland

HET WERELDERFGOED
WADDENZEE

WAT IS ER ZO BIJZONDER, UNIVERSEEL
EN WAARDEVOL AAN DE WADDENZEE?

Onze Waddenzee is een natuur-Werelderfgoed!

DE NOG VRIJWEL INTACTE NATUUR

HET ENORME VOEDSELAANBOD

De Waddenzee is het grootste wildernisgebied in het dichtbevolkte
Midden-Europa. De natuur is grotendeels onbedorven zodat je vandaag de
dag nog steeds de ononderbroken, natuurlijke processen kunt gadeslaan
waardoor zandbanken, duineilanden, kreken, geulen, kwelders (1) en andere
natuulijke vormen onstaan.

De Waddenzee is uiterst vruchtbaar en productief, wat resulteert in
ongekend hoge aantallen wadpieren, wadslakken, schelpdieren, vissen en
vogels. Biodiversiteit op wereldschaal is afhankelijk van de Waddenzee.
De rijkdom aan lokale soorten is cruciaal tijdens de vogeltrek. Elk vooren najaar doen tussen de 10 en 12 miljoen trekvogels het Werelderfgoedgebied aan op weg naar hun overwinteringsgebied of zomerverblijf om zich
tegoed te doen aan al dat voedsel op het wad. (4)

Het Werelderfgoed Waddenzee is groot en internationaal. Het is het
grootste ononderbroken systeem van droogvallende zand- en slikplaten ter
wereld en loopt van Den Helder in Nederland via Duitsland tot aan Esbjerg
in Denemarken. Deze landen delen samen de eer en verantwoordelijkheid die
de status van werelderfgoed met zich meebrengt.

DE HOOGSTE GRAAD VAN BESCHERMING

U kunt ter plaatse het unieke karakter
van het Werelderfgoed ervaren.

De Werelderfgoedstatus is de hoogst mogelijke erkenning die een
natuurgebied ten deel kan vallen – de Nobelprijs voor de Waddenzee.
Deze status wordt toegekend door UNESCO, de organisatie van de VN
voor onderwijs, wetenschap en cultuur. De Waddenzee
kreeg de status op grond van haar “bijzondere
universele waarde”.
Alleen de beste en meest unieke gebieden op onze
planeet worden op de beroemde UNESCO Werelderfgoedlijst gezet. De Serengeti bijvoorbeeld maar ook de
Galapagos Eilanden, de Grand Canyon en het Great
Barrier Reef. Zij zijn wereldwijd van zo’n grote betekenis dat ze met recht “erfgoed van de wereld” worden
genoemd. Om ervoor te zorgen dat huidige en toekomstige generaties
het unieke karakter, de diversiteit en schoonheid van de Waddenzee ook
kunnen ervaren, moeten we onze uiterste best doen om haar te behouden!

DE VOORTDURENDE DYNAMIEK
De Waddenzee is een rusteloos landschap. Wind en water zijn de bepalende elementen, getijden en stormvloeden zorgen voor een enorme dynamiek. Wadden, prielen, duinen (2), kwelders – ze worden steeds weer opnieuw
gevormd. In de Waddenzee kun je een landschap voor je ogen zien ontstaan!

DE ENORME SOORTENRIJKDOM
De Waddenzee is een leefgebied voor fascinerende organismen in alle
soorten en maten – van wormen, schelpdieren, krabben, vissen en vogels tot
zoogdieren (3) toe. Bij elkaar leven hier meer dan 10.000 soorten planten
en dieren.

De Waddenzee geniet de hoogste graad van bescherming (5). Het is een
beschermd natuurmonument (NL) en Nationaal Park (D, DK), waar de natuur
haar gang kan gaan. Mensen zijn er welkom zolang ze respect tonen voor het
gebied. Bescherming en goed beheer zijn voorwaarden om voor een Werelderfgoedstatus in aanmerking te komen. De eersteklas natuurbescherming van
de Waddenzee is het resultaat van meer dan 30 jaar gezamenlijke inspanning
van Nederland, Duitsland en Denemarken. Eén ondeelbaar ecosysteem – een
gezamenlijke verantwoordelijkheid tegenover de wereldgemeenschap.

TEXEL
LIGT AAN HET
WERELDERFGOEDGEBIED!

Texel ligt temidden van een bijzonder gebied van wereldbelang!

VOOR MEER
INFORMATIE
over de Waddenzee Werelderfgoed en Texel:
Website: www.waddenzee-werelderfgoed.nl
‘The Wadden Sea, Das Wattenmeer, De Waddenzee - Unesco World
Heritage Site’
@WerelderfgoedWZ
Website regio: www.texel.net
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Denemarken

Deze flyer is ontwikkeld voor het gehele Nederlandse, Duitse en Deense
Waddengebied. Van de onderstaande Nederlandse regio’s zijn folders
beschikbaar:
•
•
•
•
•

Ameland
Schiermonnikoog
Texel
Vlieland
Terschelling

•
•
•
•

Kop van Noord Holland
Friese Waddenkust
Waddenland – Lauwersmeer
Groninger Waddenkust

Een publicatie van Waddenzee Werelderfgoed in samenwerking met
Het gemeenschappelijke Waddenzee secretariaat (CWSS) en VVV
Texel.
Waddenzee Werelderfgoed
Huis voor de Wadden
Ruiterskwartier 121A
8911 BS Leeuwarden
Nederland
s.dehaan@waddenzee.nl
www.waddenzeewerelderfgoed.nl
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