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› Texel is prachtig groen en overal grazen er schapen. 

DOOR ANNELIES MUS
——–
Laten we eerst iets ophelderen: Texel
wordt uitgesproken als ‘Tessel’, ook
al gebruiken sommige inwoners
‘Teksel’. Beide uitspraken zijn juist en
hoe je het ook zegt, op Texel maakt
het allemaal niets uit. Het eiland
straalt echt vakantie uit, iets wat al be-
gint op de veerboot in De Helder. Het
is een zonnige nazomerdag en heel
wat mensen staan aan te schuiven om
aan boord te gaan. Jammer genoeg
mogen we onze auto niet uit om op
het dek te gaan kijken, door de coro-
namaatregelen, maar na twintig mi-
nuten varen komen we aan op Texel.
Het is het grootste Waddeneiland en
het is het dichtst gelegen bij het vaste
land, waardoor het een gegeerd va-
kantieplekje is. Van zodra je van de
veerboot komt, wijzen een heleboel
pijltjes je naar hotels en diverse va-
kantieparken. Wat je ook meteen
merkt, is dat Texel een mooi, groen ei-
land is en natuurlijk de vele schapen

die in de groene weiden grazen. Want
Texel wordt niet voor niets het scha-
peneiland genoemd. Grappig feit: er
zijn evenveel schapen op Texel als dat
er inwoners zijn. En als er lammetjes
bijkomen in de lente, dan zijn het er
nog meer.

BIJZONDERE FAUNA EN FLORA
Wij laten de schapen rustig grazen en
zetten koers naar De Koog, de bad-
plaats van Texel, waar ons hotel gele-
gen is. Van zodra we onze koffers ach-
tergelaten hebben in onze hotelka-

mer die uitkijkt op de duinen, zetten
we koers richting het stadje. Er heerst
een gemoedelijke drukte in het auto-
vrije centrum met zijn vele winkeltjes
en horecazaken, die uitnodigen om
een glaasje te drinken. De Koog heeft
ook prachtige stranden, ideaal voor
zonnekloppers en op een boogscheut
van het centrum. Bovendien grenst
het aan het natuurgebied Nationaal
Park Duinen van Texel, waar je heer-
lijk kan wandelen. Je ontdekt er heel
wat bijzondere fauna en flora met
veel zeldzame plantensoorten en be-

schermde vogelsoorten die je van
dichtbij kan zien. Een aanrader voor
wie graag de wandelschoenen aan-
trekt.
Wie Nederland zegt, zegt natuurlijk
ook fietsen. Ook daarvoor is Texel
perfect geschikt met mooie brede
fietspaden en duidelijk bewegwijzer-
de routes. Ideaal voor als je van dorp-
je naar dorpje wilt trekken of naar het
strand. Hou er wel rekening mee dat
er altijd wat wind is op Texel, dus is
een elektrische fiets zeker een aanra-

der. Wil je natuurlijk het eiland op
korte tijd helemaal verkennen, dan is
het gemakkelijkst met de auto. Om-
dat parkeren overal betalend is op
Texel, koop je best op voorhand een
Texel e-vignet. Daarmee kan je overal
parkeren en hoef je je nooit druk te
maken over de parkeerduur. Je kan
het vignet digitaal aanschaffen voor
een dag of een week.

ZEEHONDJES KIJKEN
De volgende dag trekken we er op uit

Het Nederlandse Waddenei-
land Texel is onlosmakelijk
verbonden met de zee. Het
heeft een rijke geschiedenis,
waar de zee die het eiland
omringt een grote rol in
speelt. Dat kan je vandaag
ontdekken in een van de vele
boeiende plekjes op het ei-
land, maar tegelijk kan je er
genieten van de ongerepte
natuur én lekker eten. Ook
strandgangers en avonturiers
komen op Texel aan hun trek-
ken. Kortom, het Nederland-
se eiland heeft voor elk wat
wils in petto.

› De stoere rode vuurtoren op het noordelijkste puntje van het eiland is voor veel
mensen hét symbool van Texel. (foto's Getty)

GENIETEN VAN NATUUR EN GESCHIEDENIS OP HET GROOTSTE WADDENEILAND VAN NEDERLAND

Tussen zeehonden en schapen

Ben je al reisplannen aan het smeden
voor na de coronacrisis? En wil je daar-
bij je ecologische voetafdruk zo klein
mogelijk houden? Beleef Europa zonder
één keer in het vliegtuig te stappen met
Lonely Planet - 80 Duurzame reizen. 
In dit boek vind je 80 schitterende
routes met de trein, op de fiets of in een
kajak voor een lang weekend of een
maand. Langs steden, evenementen en
wonderen der natuur. Ver weg, of
heerlijk dicht bij huis. Dit boek biedt
reisinspiratie voor elk type reiziger,
maar met één gemeenschappelijk doel:
zo duurzaam mogelijk rondreizen.
Deze nieuwe Lonely Planet biedt een

schat aan informatie voor mensen die
duurzaam willen reizen. Zo krijg je naast
alle praktische info ook verschillende
routekaarten met de etappes, informa-
tie over reizen naar en in het land, de
CO2-voetafdruk en het reisbudget voor
elke route.

Q 80 Duurzame
reizen van Lonely
Planet,
uit bij Kosmos
Uitgevers, 
22,99 euro

› Wat dacht je
van het prachti-
ge Cefalù in
Sicilië? (foto
Getty Images)

80 x duurzame droomreizen 
De FOD Buitenlandse Zaken raadt
reizen in zo goed als heel Europa nog
altijd af. De hele kaart kleurt bijna rood,
behalve IJsland, dat deze week van rood
naar oranje ging. Het prachtige noor-
derlicht gaan bewonderen hoort dus
weer tot de mogelijkheden. Goed
nieuws voor liefhebbers van ongerepte
natuur en winterse taferelen.
In Finland ging Helsinki van oranje naar
rood en ook het overzeese Franse
departement Frans-Guyana kleurt rood.
Enige lichtpunt is IJsland, dat niet langer
rood is maar oranje wordt. Slechts vijf
regio’s in Europa kleuren behalve IJsland
nog oranje. Het gaat om het noord-

oosten van Schotland, Dorset en Somer-
set in Engeland en drie regio’s in Noor-
wegen. Reizigers die uit rode gebieden
terugkeren moeten een ‘Passagier
Lokalisatieformulier’ (PLF) invullen,
wanneer ze daar langer dan 48 uur
verbleven hebben. Sinds 1 oktober
wordt aan reizigers die terugkeren uit
het buitenland gevraagd om een ‘zelf-
evaluatie vragenlijst’ in te vullen over
hun reis- en/of verblijfsomstandig-
heden in het buitenland, ongeacht de
zone waarvan ze terugkeren. (Belga)
Q Check de actuele reisinfo 
via diplomatie.belgium.be

› De prachtige
kleurenpracht
van het noor-
derlicht aan-
schouwen is
weer mogelijk.
(foto Getty
Images)

IJsland kleurt weer oranje
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› Schattige zeehonden spotten doe je in
Ecomare. (foto AM)

met de wagen en onze eerste stop is
Ecomare, niet ver van ons hotel in De
Koog. Ecomare is een zeehondenop-
vangcentrum en in verschillende bui-
tenbassins kan je heel wat zeehonden
zien. Een deel van hen worden opge-
vangen omdat ze zwak of gewond
zijn. Als het opnieuw goed met hen
gaat, worden ze uitgezet op het Texel-
se strand of op een zandplaat in de
Waddenzee. Maar er zijn ook een
aantal vaste bewoners zoals bruinvis-
sen en enkele oude zeehonden die
bijvoorbeeld blind zijn en niet meer

in het wild kunnen overleven. Daar-
naast ontdek je er heel wat over de
Waddenzee en de dieren die er leven,
in de verschillende zalen en in het
aquarium. Er is ook heel wat aan-
dacht voor de vervuiling van de zee en
de plasticsoep. Nog een aanrader in
Ecomare, naast de schattige zeehon-
den, zijn de twee wandelingen die je
op het domein en in de duinen errond
kan maken. Je ontdekt een mooi stuk-
je natuur en je hebt er prachtige ver-
gezichten. Bovendien is een van de
wandelingen perfect geschikt voor

kinderen, die er op een speelse ma-
nier de wonderen van de natuur ont-
dekken.

DE REEDE VAN TEXEL
Nadat we genoten hebben van een
lekkere lunch in strandpaviljoen
Strandpaal 17, zetten we koers naar
Oudeschild, een dorpje met een ha-
ven, waar de Texelse vissersvloot ligt
aangemeerd. Vanuit de haven kan je
verschillende boottochten maken op
de Waddenzee, ook om zonnende
zeehonden te spotten. Niet ver van
die haven ligt Kaap Skil, een bijzonder
mooi museum waar je heel wat ont-
dekt over de geschiedenis van Texel.
Er is de indrukwekkende maquette
van de Reede van Texel, dat is de

plaats waar in de zeventiende eeuw
een heleboel boten voor anker lagen,
vlak voor de kust. Handelsschepen
van de Vereenigde Oostindische
Compagnie, oorlogsvloten en walvis-
vaarders lagen er naast elkaar, te
wachten op een gunstige wind of ze
werden er bevoorraad. De maquette
is indrukwekkend, maar ook de ver-
schillende persoonlijke verhalen van
zeemannen, reders en schippers-
vrouwen, die je kan beluisteren of le-
zen in de aparte kleine exporuimtes,
zijn de moeite waard. Boven ontdek

je dan weer heel veel over onderwate-
rarcheologie en buiten is er een echt
vissersdorp inclusief molen. Je loopt
er van het ene vissershuisje in het an-
dere en ziet hoe de mensen vroeger
leefden. Nog een aanrader is de uitge-
breide juttersverzameling, die te kijk
staat in een van de schuren op het do-
mein. 
Na al dat bezoeken en rondrijden,
sluiten we onze dag af met een heer-
lijk diner in restaurant Wanbinge van
Hotel Greensight. Een heerlijk culi-
nair menu met aangepaste wijnen en
verfijnde gerechten sluit deze mooie
dag op Texel af. Wie denkt dat het al-
lemaal maar gewone kost is in Neder-
land, heeft duidelijk nog niet op Texel
gelogeerd. 
Jammer genoeg moeten wij na drie
dagen afscheid nemen van Texel,
maar er valt hier genoeg te beleven
om een week, ja zelfs twee weken te
vullen. Je kan het nog het sfeervolle
Den Burg gaan bezoeken, de ‘hoofd-
stad’ van Texel, vol historische pan-
den en leuke winkels. Of de vuurtoren
aan het andere eind van het eiland
gaan beklimmen, iets wat wij door de
coronamaatregelen jammer genoeg
aan ons moesten laten voorbijgaan.
Ook avonturiers komen aan hun trek-
ken: parachutespringen, rondvluch-
ten, karting en paardrijden, het kan er
allemaal. Kortom, Texel heeft iets
voor iedereen!

“Grappig feit: er
zijn evenveel
schapen op
Texel als dat er
inwoners zijn.”

op Texel

VERVOER
• We gingen met de wagen

naar Texel. Daarvoor neem je
in De Helder de veerboot naar
Texel. Er is om het uur een
veerboot. Tickets koop je best
op voorhand via www.teso.nl

• Op Texel is het bijna overal
betalend parkeren voor de
wagen. Daarom koop je best
op voorhand online een Texel
e-vignet. Een Texel e-vignet
2020 kost € 10 per dag, € 20
per week (8 dagen geldig).
www.texelevignet.nl

ACCOMMODATIE
Er is heel wat accommodatie
beschikbaar op Texel: hotels,
vakantiewoningen, campings,
B&B's. Je vindt alles terug op
www.texel.net. Wij logeerden
in het Grand Hotel Opduin ****
in De Koog, vlakbij het strand:
www.opduin.nl

CORONA
Mondmaskers zijn verplicht in
winkels vanaf 1 december. 
Er mag voorlopig slechts met
één gezin of met maximaal vier
personen een accommodatie
gehuurd worden. Horeca is
gesloten maar de hotels zijn
open en serveren eten voor
gasten.

Praktische info

Nieuwpoort en Koksijde behouden
de mondmaskerplicht op de zeedijk.
De gemeenten hadden al een alge-
mene mondmaskerplicht ingevoerd
voor hun grondgebied en behouden
die regel ondanks de versoepeling
van gouverneur Carl Decaluwé. 
Op de zeedijk gold sinds de herfst-
vakantie een mondmaskerplicht.
Maandag werd de regel opgeheven. 

NIEUW-ZEELAND VERKLAART
DROLLEN DE OORLOG 
De regering van Nieuw-Zeeland
heeft maatregelen aangekondigd
tegen rondtrekkende toeristen die
hun behoefte doen aan de kant van
de weg. Inwoners klagen er al lang
over vakantiegangers die rondtuffen
in campers zonder toilet. Minister
van Toerisme Stuart Nash werkt aan
een nieuw toerismebeleid voor na de
coronacrisis. Hij wil reizigers gaan
verbieden om kampeerwagens
zonder toilet te huren. “Mijn ambitie
is dat de meest veeleisende reizigers
Nieuw-Zeeland gaan zien als een
van de top drie plaatsen in de wereld
om te bezoeken.” (Belga)

GEZICHTSHERKENNING 
BIJ PASSAGIERSCONTROLE
De luchtvaartmaatschappijen Luf-
thansa en Swiss zijn gestart met
biometrische gezichtsherkenning
voor passagiers op de luchthavens
van Frankfurt en München. Zij
moeten alleen maar in een camera-
oog kijken om door de passagiers-
controle en voorbij de gate te raken.
Het systeem werkt ook als je een
mondmasker draagt, ideaal in tijden
van Covid-19. Op termijn zullen alle
leden van het samenwerkingsver-
band, waaronder ook Brussels
Airlines, er gebruik van maken. 

NIEUWE CEO
BRUSSELS AIRLINES
De Belgische luchtvaartmaatschap-
pij Brussels Airlines krijgt een nieu-
we CEO. Vanaf 1 maart volgend jaar
neemt de Duitser Peter Gerber de
fakkel over van Dieter Vranckx.

MONDMASKERPLICHT IN
WESTKUSTGEMEENTEN
De westkustgemeenten De Panne,

telex

Een fysiek tripje naar de Kerstman in Lapland zit er dit jaar helaas niet in. Maar dankzij Airbnb kan
je wel virtueel kennismaken met ‘the real Santa Claus from Lapland’. Via videochat kan je een half
uurtje kletsen met de Kerstman. Je kan hem vragen stellen en je verlanglijstje voor kerst door-
geven. Prijzen vanaf 15 euro per persoon voor een halfuurtje authentiek kerstplezier. (LH)
Q Info: www.airbnb.be/experiences

Breng een virtueel bezoekje aan de Kerstman 
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