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V A A R G E B I E D

WERELDERFGOED
Ja, je leest het goed! Texel is onderdeel van de Waddenzee  

en de Waddenzee staat op de Werelderfgoedlijst. 

T E K S T  &  F O T O G R A F I E  J O O K  NAU TA
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B E U R Z E N

WERELDERFGOEDOm de horizon te verbreden van sloepvaarders vraagt 

Daemes & Heeren aan gastschrijvers om hun favoriete 

vaargebied te beschrijven. Deze keer spreekt Jook 

Nauta over varen naar Texel. 

DE WADDENZEE, OOK VOOR EEN SLOEP EEN 

PRACHTVAARGEBIED  De Waddenzee is niet alleen 

een uniek natuurgebied, maar ook een prachtig vaar-

gebied. Niet voor niets is de Waddenzee Werelderf-

goed en in 2016 gekozen tot mooiste natuurgebied van 

Nederland. Varen op de Waddenzee is dan ook een 

bijzondere belevenis. De sensatie van varen op dit zoute 

water zal je niet snel vergeten. Je wordt vergezeld door 

wadvogels en bij eb heb je een goede kans een koppel 

zeehonden op een zandbank te zien. Wat een rust en 

ruimte, een echt avontuur! Het is in weinig opzichten 

vergelijkbaar met het varen op binnenwater.   

Ook voor sloepvaarders een uitdaging die binnen  

handbereik ligt. 

VEILIG EN VERANTWOORD NAAR TEXEL  Het  

Waddeneiland Texel is een bestemming die eenvoudig  

bereikbaar is vanuit het binnenwater. Toch zijn er nog 

niet veel sloepen die de oversteek naar de Waddenha-

ven Texel in Oudeschild aandurven. Dat is jammer, want 

met enkele logische voorzorgsmaatregelen is een vaar-

tocht over de Waddenzee ook voor een sloep veilig en 

verantwoord. Waar je vooral rekening mee moet houden 

is de wind en het getij. Wanneer je een windverwach-

ting van maximaal 3 tot 4 Bft  aanhoudt en ervoor zorgt 

dat je zo veel mogelijk profiteert van de vaak flinke  

eb- of vloedstroom, kan je prima met een sloep de  

oversteek naar Texel ondernemen. 

VAN DEN HELDER NAAR TEXEL  Vanuit het binnen-

water is Texel van alle Waddeneilanden het makkelijkst 

bereikbaar. De eenvoudigste en kortste route is die 

vanaf Den Helder. De afstand bedraagt slechts 9,5 km. 

Via het Noord Hollands kanaal is Den Helder eenvoudig 

bereikbaar. 

Wil je overnachten in Den Helder dan kan dit het beste 

bij de jachthaven van Willemsoord. Gelegen in de 

voormalige werf van de Koninklijke Marine die grondig 

gerestaureerd is en omgevormd werd tot een aantrek-

kelijk uitgaanscentrum. Met onder meer de Helderse 

Schouwburg, kunstig ingepast in dit historische  

industriële erfgoed. Het reddingmuseum Dorus Rijkers 

is voor watersporters interessant, evenals het boeiende 

Marine museum.   

Wanneer je een uur na eb bij de opkomende vloed uit 

Den Helder vertrekt, heb je de hele route de vloed-

stroom mee tot voor Oudeschild. Het vaarwater is breed 

en diep, de betonning  duidelijk, rood aan bakboord  

(in de richting van de vloedstroom) en groen aan  

stuurboord. Je krijgt vanzelf de havenmond van  

Oudeschild in het vizier en bij de rode boei T12 ga je 

bakboord uit om de haven binnen te varen. In een uurtje 

heb je Oudeschild bereikt en kun je comfortabel  

afmeren in Waddenhaven Texel. 

VAN DEN OEVER NAAR TEXEL   Ook een fraaie route 

is die via Den Oever. De afstand bedraagt ongeveer 20 

km. Den Oever is ook via het binnenwater bereikbaar. 

Vanaf Alkmaar neem je het Kanaal Omval-Kolhorn en 

dan de route door de Wieringenmeer naar Den Oever. 

Je doorkruist fraaie landelijke gebieden.  

Vanaf Den Oever vaar je door een goed betonde route 

door het Visjagersgaatje en via het Gat van de Stier de 

Texelstroom op totdat je bij Oudeschild bent. Wanneer 

je rekening houdt met de meest gunstige vertrektijd 

van 1,5 uur voor eb van Den Oever, profiteer je van de 

ebstroom tot de Texelstroom en neemt de opkomende 

vloed je mee naar Oudeschild. Je vaart langs droog- 

vallende wadplaten waar je met een beetje geluk  

zeehonden ziet liggen zonnen.  

WADDENHAVEN TEXEL  Waddenhaven Texel is een 

echte toeristische passantenhaven met 250 zelfstandige 

ligplaatsen in ligboxen of langs de steigers. Voor sloe-

pen zijn er kleinere ligboxen aan aparte steigers met 

een speciaal kampeerveldje voor slaaptentjes.  Wad-

denhaven Texel heeft uitgebreide havenfaciliteiten en 

voorzieningen voor jong en oud. Een prachtig speel-

schip, een pannaveld, een waterspeelplaats tot zelfs een 

eigen Waddenstrandje direct grenzend aan de haven.  

In de havenwinkel ‘De Bevoorrading’ haal je verse 

broodjes en huur je fietsen of e-bikes. Je kunt er terecht 

voor dagelijkse boodschappen, barbecue benodigdhe-

den, fietskaarten en VVV-brochures. Het havenpaviljoen 

‘De Compagnie’ is een sfeervol café-restaurant met 

misschien wel het mooiste uitzichtterras van Texel. Je 

kunt er lekker eten en drinken terwijl je van het fraaie 

uitzicht over de havens en de Waddenzee geniet. 

Tot ziens op Texel! |

waddenhaventexel.nl

waddenhavens.nl

V A A R G E B I E D

‘DE SENSATIE VAN VAREN OP ZOUT WATER ZAL JE NIET SNEL VERGETEN’

Haveningang Oudeschild met boei T12

Visjagersgaatje

Waddendijk

Werelderfgoed is cultureel en natuurlijk erfgoed dat wordt 

beschouwd als onvervangbaar, uniek en eigendom van de 

hele wereld, en waarvan het van groot belang wordt geacht 

om te behouden. Alleen erfgoed dat is ingeschreven op de 

Werelderfgoedlijst van UNESCO mag deze titel dragen. De 

lijst wordt jaarlijks samengesteld door de Commissie voor 

het Werelderfgoed, die bestaat uit vertegenwoordigers van 

21 wisselende landen.

Jook Nauta is een geboren en getogen Texelaar, sinds 1969 wadvaarder en vertrouwd met het Wad. Hij is bestuurlijk nauw betrokken bij Waddenzee 

onder meer als voorzitter van de Stichting Waddenhaven Texel en de Stichting Jachthavens Waddeneilanden.


