
EEN RIJK WAD 
BIJ TEXEL

Het Werelderfgoed Waddenzee begint bij de Schorren van Texel. De kwelder aan de voet 
van de dijk gaat over in de Vlakte van Kerken. Tijdens hoogwater staat de Waddenzee tot 
aan de dijk. Alleen de Schorren blijven droog. Bij laagwater vallen de wadplaten droog en 
vormen een gedekte tafel voor wadvogels. Het gebied is mooi en kwetsbaar tegelijk. 
We willen het koesteren en de rijkdom herstellen, zodat de mensen vanaf Texel kunnen 
genieten van de rijkdom aan vogels, planten en het landschap van het Werelderfgoed.

Natuurvisie De Schorren en Vlakte van Kerken 2015 - 2033

Samen met anderen
Werken aan een rijk wad van Texel, dat kan Natuurmonumenten niet alleen. 
Dat kan dankzij de inzet van leden en vrijwilligers en door samen te werken 
met eilanders, ondernemers en overheden. Bijzonder is de samenwerking 
met garnalenvissers. Gezamenlijk organiseren we onder meer droogval-
tochten om mensen te laten genieten van de Waddenzee en werken we aan 
een duurzame toekomst van Waddenzee en visserij. 

Mossels vormen grote banken. Doordat de mossels slib uit het water 
halen en weer uitscheiden, vormen ze een meerwaarde voor hun 
omgeving. In de slibrijke bodem leven veel bodemdieren. De mosselen 
en bodemdieren zijn op hun beurt weer voedsel zijn voor vogels zoals 
wulpen, scholeksters en meeuwen. 

‘Net als mijn opa en mijn vader, draag ik als boswachter 
zorg voor de natuur op Texel. Ik hoop bij te dragen aan 
het herstel van het rijke wad bij Texel, zoals mijn opa het 

gekend heeft.’  Eckard Boot, boswachter
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‘De Schorren is een 
fantastische plaats om de 
natuur in optima forma 
op te snuiven.’ Jan Bloem, 

Natuurmonumentengids 

op De Schorren



Het wad bij Texel hoort tot de vijf hotspots 
in de Waddenzee. De Vlakte van de Kerken 
en de droogvallende zandplaten in het Eijer-
landse gat zijn zeer rijk aan bodemleven, 
zoals wormen en kokkels. Honderdduizen-
den trekvogels komen om die reden hier 
hun buikjes rond eten. Alleen dan kunnen 
ze de duizenden kilometers lange vliegtocht 
aan. Bij hoogwater kunnen de vogels op de 
droogblijvende delen en kwelders uitrusten. 

Vergeleken met vijftig jaar geleden is het aantal 
mosselbanken laag. Dat terwijl uit onderzoek blijkt 
dat de natuurwaarden op en rond mosselbanken 
veel hoger is dan op kale zandplaten. Net als zee-
gras zijn mosselbanken ‘biobouwers’: ze zorgen zelf 
voor een omgeving waar ze goed gedijen en waar 
andere planten en dieren zich kunnen vestigen.
Sinds het stoppen van de mechanische kokkelvisserij 
krijgen kokkels en andere bodemdieren de kans zich 
te herstellen. Niet overal krijgt de wadbodem de rust 
die ze verdient. Jaarlijks spit een mechanische pie-
rensteker 27 hectare wadbodem tot een halve meter 
diep door. De effecten zijn zelfs via Google Earth 
zichtbaar. De bodem in het Eijerlandse gat en het 
Marsdiep heeft daarnaast te maken met sleepnetten 
van de garnalenvisserij. Grote aantallen garnalen 
verdwijnen in de netten, samen met een bijvangst 
van onder meer jonge vis, ondermaatse garnalen, 
krabben en zeesterren. Door menselijk gebruik is het 
voedselweb in de Waddenzee armer en eenvoudiger 
geworden. 
De Waddenzee wordt van het eiland gescheiden 
door een harde grens: de dijk. Alleen de Schorren 
en De Volharding vormen een uitzondering. Hier 
gaat het wad langzaam over in een begroeide kwel-
der. De kwelders vormen een bont palet van zout-
minnende planten zoals schorrenkruid, lamsoor, 
zeeaster en de zeer zeldzame zee-alant. Via kreken 
stroomt het zeewater in en uit. In het broedseizoen 
bouwen veel vogelsoorten, waaronder lepelaars, 
veldleeuweriken en de eidereend hier hun nest. 
Door de klimaatverandering dreigen voorjaarsstor-
men steeds vaker de nesten weg te spoelen.
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Jaarlijks fietsen en wandelen tienduizenden mensen langs de 
dijk. Ze genieten van het weidse uitzicht over de Waddenzee, de 
bonte schakeringen van de Schorren en de rijkdom aan vogels. 
Het enige natuurlijke Werelderfgoed dat ons land rijk is, wordt 
hier geëtaleerd. Fietsers stappen af om te kijken naar de sterns, 
lepelaars en andere wad- en kustvogels. In het voorjaar en de 
zomer krijgen ze een gastvrij onthaal bij de wadhut op de dijk. 
Vrijwillige wadwachters vertellen over het rijke wad en de vo-
gels. Vanaf de dijk vertrekken gidsen met groepen voor een tocht 
over de Schorren en het wad.
Vanuit Oudeschild vertrekt regelmatig een vissersboot voor een 
tocht over de Waddenzee. Natuurmonumenten wil deze tochten 
graag met de garnalenvissers blijven organiseren. De boot be-
zoekt een zandplaat, waar jong en oud zich verwondert over de 
dieren die schuil gaan in de bodem. 
Werelderfgoed Waddenzee zit vol leven en vol verhalen. Dat 
trekt mensen. Natuurmonumenten draagt de zorg voor de 

toekomst van dit deel van het Werelderfgoed. We zetten ons 
de komende jaren in voor meer natuurlijkheid, herstel van het 
voedselweb, ruimte voor vogels en voor mensen om te genieten 
van het Werelderfgoed. Steeds met een rijk wad van Texel voor 
ogen. Doet u mee?

Genieten van ons Werelderfgoed

‘Onze klanten vertellen enthousiaste verhalen 
over de Wadwachters bij De Schorren.’ 

John Betsema, Bets fietsen Oudeschild.

 Meer natuurlijkheid
 Als we de rust in de Waddenzee herstellen en de natuur de ruimte 

geven, krijgt spontaan herstel van de mosselbanken, zeegrasvelden, rijk 
bodemleven, vissen en vogels een kans. Natuurmonumenten streeft naar 
zo natuurlijk mogelijke ontwikkelingen. Ernstige bodemverstoring staat 
daar haaks op en willen we stoppen. We ondersteunen de ‘uitsterf-

 constructie’ van de laatste mechanische pierensteker. Vanuit de afspra-
ken om de impact van de garnalenvisserij op de Waddenzee te halveren, 
pleiten we voor beëindiging van de visserij in het Eijerlandse gat. We 
beperken zelf beheeringrepen tot een minimum. In het Marsdiep zoeken 
we naar een duurzame balans tussen medegebruik, zoals visserij en 
toerisme, en herstel van de rijke Waddenzee.

 Voedselweb herstellen
 Een rijke Waddenzee vraagt om een gezond voedselweb. Biobouwers 

als zeegras en mosselbanken vormen de basis. Naast het scheppen van 
rust werkt Natuurmonumenten aan actief herstel. Dat start met onder-
zoek naar de werking van de Waddenzee en de mogelijkheden voor 
herstel. Vooral op de droogvallende platen in het Marsdiep is ruimte 
voor onderzoek en experimenten, zoals herstelproeven met zeegras en 
mosselbanken. Daarnaast wil Natuurmonumenten aan de slag met het 
herstel van onder water groeiend zeegras en platte oesters in de geulen 
van het Eijerlandse gat.

 Ruimte voor vogels
 De Schorren zijn een belangrijk broedgebied voor vogels. Daarnaast zijn 

de droogblijvende delen bij hoogwater een plek waar de vogels uit kun-
nen rusten. Dat geldt ook voor de hoger gelegen zandplaat De Hengst in 
het Eijerlandse gat. We bewaken de rust voor de vogels. We blijven de 
Schorren beschermen tegen afslag en streven naar uitbreiding van het 
oppervlak. Voor de vogels zoeken we ook de ruimte binnendijks door de 
aanleg van gebieden zoals Utopia. 

 Genieten van rijkdom
 De Vlakte van Kerken en de Schorren vormen samen met de binnen-

dijkse parels zoal s Utopia en Wagejot dé etalage van Werelderfgoed 
Waddenzee en de grootste vogelboulevard van Nederland. Vanaf de 
Waddendijk en vanuit de haven laten we bezoekers en bewoners van 
Texel genieten van een rijke Waddenzee en grote aantallen trek- en 
broedvogels. Door goed toezicht en gastheerschap met vrijwillige 
wadwachters zorgen we dat de vogelrijkdom en het genieten samen 
gaan. Via activiteiten zoals wadlooptochten en droogvaltochten laten we 
mensen genieten van het wad. Halverwege de dijk bij de Schorren willen 
we een uitkijkpunt creëren, van waaruit mensen kunnen genieten van de 
vogels en het uitzicht.
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