
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Werkstuk informatie 

 



 
 
 
Algemene informatie 
  

Texel is 25 km lang en 9 km breed. Het aantal inwoners is ruim 13.500. 
Texel is een gemeente met 7 dorpen: Den Burg, Oosterend, De Cocksdorp, De Waal,  
Den Hoorn, De Koog en Oudeschild. Verder zijn er nog enkele buurtschappen: Midden- en Zuid Eierland, Oost en ’t 
Horntje. Het eiland Texel heeft stadsrechten gekregen in 1414. Er is circa 25 km Noordzeestrand, 3500 ha duinen, 
waarvan ze in Den Hoorn het breedst zijn en 500 ha bosgebied, geheten het Dennenbos. Vroeger stonden er in dit 
gebied dennenbomen, maar deze worden tegenwoordig vervangen door loofbomen. Texel heeft een fietspadennet 
van 135 km en een wegennet van 270 km. Het eiland is o.a. bekend als vogel- en schapeneiland. Middelen van 
bestaan zijn: landbouw, veeteelt, toerisme, visserij en bloembollenteelt. Het eiland hoort bij de provincie Noord-
Holland en is te bereiken vanuit Den Helder. De dienst Texel -Den Helder v.v. wordt gevaren door de TESO (Texels 
eigen Stoombootonderneming). Het gehele jaar wordt er een dienst onderhouden. De overtocht zelf duurt slechts 
20 minuten. 
 
 
Texel, ontstaan en groei 
 
Het landschap van Texel wijkt af van andere Waddeneilanden, die voornamelijk uit zand en duingebieden bestaan. 
De oorzaken hiervan zijn de bodemopbouw en de activiteiten van generaties van bewoners. In de ijstijd (saliën) werd 
Texel bedekt met landijs van Scandinavië Het door landijs meegevoerde mengsel van leem, keien en grind, (keileem 
genoemd), bleef opgestuwd achter. Een voorbeeld hiervan is de “Hoge berg”. In dit gebied vindt men veel grote 
keien. Het oudste gedeelte van Texel beslaat globaal de streek tussen Den Hoorn, Hoge Berg, Den Burg, de Waal en 
Oosterend. Dit gedeelte wordt nog steeds het “oude land” genoemd. In de 13e eeuw ontstond een boogvormige 
reeks van duinketens, van de hors in het zuiden tot De Koog in het noorden. Ten noorden van het toenmalige eiland 
Texel lag ’t eilandje Eyerland dat voornamelijk uit duinen bestond. De eerste mensen vestigden zich op de hoger 
gelegen keileem opstuwingen omdat ze niet in staat waren om zichzelf tegen de zee te beschermen. Er zijn sporen 
van bewoning gevonden uit de Midden-Steentijd, 8000 tot 4500 jaar voor Christus. Veel later ontstonden op deze 
hoger gelegen delen de dorpen Den Burg, De Waal, Den Hoorn, Oosterend en de Westen. Dit laatste dorp was in de 
13e eeuw het belangrijkste deel van Texel. Het werd voornamelijk door vissers bewoond, doordat het d.m.v. een 
slenk (soort sloot) in verbinding stond met de Noordzee. In de 14e eeuw is de slenk dicht gestoven en de mensen 
verhuisden naar de andere dorpen. Alleen “’t Torenhuis” is van dit dorp overgebleven. Rond 1300 probeerde men 
zich op 2 manieren tegen de zee te beschermen, nl. door dammen te leggen en door het bedijken van gronden die 
alleen bij hoge vloed overstroomden. Deze poldertjes werden ook wel “Cooghen” genoemd. O.a. hieraan hebben De 
Koog en ook nog andere delen van Texel hun naam te danken. De hele lage dijkjes van die eerste inpolderingen 
verdwenen en maakten soms plaats voor wegen. Ten tijde  van de duinvorming ontstond noordelijk van De Koog een 
breed en laag strand. In 1620-1630 heeft men de duinvorming hier bevorderd door het plaatsen van rietschermen en 
het planten van helm en andere zandbinders, ook wel stuifdijken genoemd. Hierdoor kwam een verbinding tot stand 
tussen Texel en het eilandje Eyerland. Het aangeslibde land voor deze stuifdijk werd in 1835 bedijkt. In 1855 werd 
voor deze stuifdijk een 2e stuifdijk aangelegd. Enkel jaren na het tot stand komen van deze 2e dijk brak de zee op 
verschillende plaatsen door deze buitenste duinrijen. Hierdoor is het unieke natuurgebied “de Slufter” ontstaan. Na 
deze polder “Eierland”  volgden in 1846 polder “De Eendracht”, in 1847 de “Prins Hendrikpolder” en tenslotte in 
1876 de polder “Het Noorden”. Na de watersnoodramp in 1953, heeft men de dijken op Deltahoogte gebracht 
(7.45m boven NAP). Aan de Noordzeezijde van Texel heeft men reeds verschillende malen zand opgespoten om het 
strand te verhogen en daardoor de duinen te beschermen (zandsuppletie genoemd). Bij de vuurtoren bevindt zich 
het kwetsbaarste punt. Bij de ingebruikname van de vuurtoren in 1864 was de afstand tot zee nog ong. 3000 meter. 
Dit is echter geheel weggeslagen. De vuurtoren staat er alleen nog dankzij een beschermende asfaltglooiing. In het 
zuiden, bij de hors, wordt het eiland steeds groter, doordat elders weggeslagen zand daar weer afgezet wordt. Ten 
zuiden van de vuurtoren is in 1995 een dam in zee gebouwd van ruim een halve km. Als vorm van kustverdediging. 
Door deze dam en zandsuppletie wordt het duingebied bij Eierland beschermd. Als er niets aan gedaan wordt, 
verdwijnt hier jaarlijks 7 meter land in zee. 
 
 
 
 



De dorpen 
 
Den Burg 
 
Na verval van “De Westen” kreeg Den Burg de bestuurlijke functie en dit is tot op heden nog zo. Den Burg is met ca 
6000 inwoners  het grootste dorp, met een oud centrum en tevens winkelcentrum voor het gehele eiland. Het dorp 
is rond 1300 ontstaan, binnen een ringvormige wal met gracht, waardoor ook nu nog straten in ringen rond het 
centrum liggen. Door de centrale ligging van Den Burg zijn hier de meeste scholen gevestigd. Onder andere vindt 
men hier de Openbare scholengemeenschap (OSG) “de Hoge Berg” en lagere scholen. In de OSG zijn een LBO, 
MAVO, HAVO en VWO ondergebracht. Den Burg is niet echt een toeristisch dorp: men vindt hier dan ook maar 
beperkte mogelijkheden voor toeristische slaapplaatsen.  In Den Burg vindt men de “Oudheidskamer”. Elke 
maandagmorgen is er markt in Den Burg. Vroeger was dit voornamelijk een lammerenmarkt. Boeren van het hele 
eiland kwamen met wagens vol lammeren naar Den Burg om hun vee te verkopen. Tegenwoordig is het een gewone 
warenmarkt. Echter één keer per jaar is er een schapenfokveedag om de vroegere marktsfeer te proeven. Deze 
wordt elk jaar gehouden op de eerste maandag van september. 
 
 
Oosterend 
 
Oosterend is het op één na grootste dorp van Texel. Het dorp heeft ca 1030 inwoners. Oosterend heeft een 
beschermd dorpsgezicht. De kerk van Oosterend is de oudste kerk van Texel. Er zijn aanwijzingen dat het oudste deel 
van de kerk al in de 12e eeuw gebouwd is. Oosterend is van oorsprong een agrarisch dorp, nu is het de woonplaats 
van de meeste Texelse Noordzeevissers. 
 
 
Oudeschild 
 
 
Oudeschild is de Texelse havenplaats. Het dorp heeft bijna 1050 inwoners. Nog steeds keren de kotters op vrijdag 
terug naar de thuishaven. Alle straten in Oudeschild zijn vernoemd naar voormalige zeehelden en zeerovers, die 
vanaf Oudeschild vertrokken voor een bezoek aan het Verre Oosten. De “Zeemanskerk” gebouwd in 1647-1648 werd 
vooral bezocht door zeemanslieden die op de rede van Texel lagen. Het drinkwater voor de reders werd uit 
waterputten gehaald. Deze waterputten werden “Wezenputten” genoemd, omdat ze eigendom waren van het 
weeshuis in Den Burg. Het weeshuis had uit de verpachting van de waterputten inkomsten. In Oudeschild vindt men 
de jachthaven met 20 aparte ligplaatsen en Kaap Skil, museum voor jutters en zeelui. Oudeschild had een combinatie 
van een elektriciteitscentrale en een ontziltingsfabriek voor drinkwater. Vanaf 1988 krijgt Texel het drinkwater van 
het vasteland via een pijpleiding. Vanaf 1995 krijgt Texel ook de elektriciteit van het vasteland. 
 
 
 
De Waal 
 
De Waal is Texels kleinste dorp met ca 250 inwoners De Waal was oorspronkelijk een boerengemeenschap. Het is al 
een oud dorpje. Aan de kerk valt dit niet meer te zien. Deze is herbouwd na 1945, omdat de oude kerk is verwoest 
tijdens de “Russenoorlog”. De Waal is omringd door grote en kleine vogelreservaten. 
 
 
De Cocksdorp 
 
De Cocksdorp is Texels jongste dorp. De Cocksdorp heeft ca 400 inwoners. Het dorp is ontstaan rond 1835. Eerst 
heette het dorp Nieuwdorp, maar na een paar maanden werd het dorp naar de Belg N.J. de Cock vernoemd, één van 
de bedijkers van de Eierlandse polder. Bij De Cocksdorp vaart in de zomer een boot naar Vlieland. Dit dorp groeit 
steeds meer uit tot een toeristische plaats. Bij De Cockdorp vindt men de vuurtoren. Deze is gebouwd in 1863. In 
1864 is hij in gebruik genomen met petroleumlicht. De vuurtoren is vernield in de periode april/mei 1945. In 1947 is 
hij weer in gebruik genomen  De hoogte van de vuurtoren is 34 meter 70. De vuurtoren is ook te bezoeken. 
 
 



 
De Koog 
 
De Koog heeft ca 825 inwoners. Het dorp is vrijwel direct aan zee gelegen; er liggen 2 duinrijen tussen het dorp en de 
zee. In het dorp en omgeving bevinden zich ca 20.000 toeristische slaapplaatsen. Tot ca 1930 was De Koog een zeer 
klein dorp. Het is ontstaan in de 14e eeuw en ontwikkelde zich toen als vissersdorp. Het verzanden van de vaargeulen 
veroorzaakte in de 16e eeuw het verval van het dorp. Rond 1900, toen het dorp nog maar 11 huizen en een kerk 
telde begon de ontwikkeling van het toerisme. In 1908 werd het eerste badhotel geopend. In 1945 versnelde de 
groei van het toerisme en werd De Koog dé badplaats van het eiland. 
 
 
Den Hoorn 
 
Den Hoorn telt ca 450 inwoners. Den Hoorn heeft net als Oosterend  een beschermd dorpsgezicht. Het is het 
zuidelijkste dorp van Texel en is ontstaan na 1398. Het beroemde witte kerkje is in 1425 gebouwd en werd 25 jaar 
later  van een toren voorzien. Het opvallende van dit kerkje is dat het buiten het huidige dorp ligt. Vroeger lag het 
echter midden in het dorp. Door het verminderen van de zeevaart kwamen veel huizen leeg te staan en werden later 
afgebroken. Vroeger was Den Hoorn veel groter. Nu heeft Den Hoorn naast het toerisme nog een andere bron van 
inkomsten, nl. de bloembollenteelt. 
 
 
Buurtschappen 
 
Zoals eerder vermeld heeft Texel ook enkele buurtschappen. Eierland is verdeeld in Noord- en Zuid Eierland. In Zuid 
Eierland vindt men bij het atelier/galerie de “Scholerie” een Moai beeld. Moai beelden komen van het “Paaseiland”, 
een eiland in de Stille Oceaan. Dit beeld is het enige Moai-beeld buiten Paaseiland. Op het Eierland vindt men het 
vliegveld en het luchtvaartmuseum.  
Oost was vroeger bewoond door walvisvaarders en vissers. In de 14e eeuw stond hier een steenbakkerij, die 
waarschijnlijk de stenen heeft geleverd voor de voormalige rentmeesterwoning in Den Burg. 
 
’t Horntje ligt nabij Den Hoorn. Bij ’t Horntje leggen sinds 1962 de veerboten aan. Hier zijn 2 nationale 
wetenschappelijke instituten gevestigd. Het NIOZ (Nederlands instituut voor onderzoek der zee) en het IBM 
(instituut voor Bos en Natuuronderzoek). 
 
 
Cultuur 
 
Ouwe Sunderklaas 
 
Elk jaar op 12 December gaan de kinderen ’s middags en de ouderen ’s avonds speulen. Dit betekent: verkleed en 
gemaskerd de straat opgaan om op humoristische wijze zaken aan de kaak te stellen die in dat jaar op het eiland zijn 
voorgevallen. Oorspronkelijk vond het feest in de huiskamers plaats. Nu is dit grotendeels verplaatst naar de cafés 
Ouwe Sunderklaas komt van de Germaanse midwinterfeesten, die gevierd werden om demonen te verdrijven en de 
lange donkere winteravonden te onderbreken. Slechts de naam is van het sinterklaasfeest afgeleid. 
 
Meierblis 
 
Door kinderen bijeengebracht brandbaar materiaal wordt op 30 april aangestoken. De aanwezigen rondom het vuur 
poffen aan ijzerdraad geregen aardappelen. De kinderen smeren elkaar met roet in. “Meierblis” vormt een 
vreugdevuur, waarmee de komst van de lente en het licht gevierd wordt. “Blis” is het Texelse woord voor vuur. 
 
Dialect 
 
Texelaars spreken niet over Texel, maar over “Tessel”. Texel heeft een eigen dialect. Dit is tot stand gekomen door 
de geïsoleerde ligging. Tegenwoordig wordt dit dialect nauwelijks meer gesproken. 
 
 



Klederdracht 
 
Mannen hadden geen echte klederdracht. De vrouwen droegen daarentegen een jak met een lange geplooide rok en 
een Texelse kap. De Texelse kap bestaat uit een oorijzer met kant, dat aan de onderzijde geplooid is. Afhankelijk van 
de rijkdom was het oorijzer van tin, zilver of goud. Aan beide zijden van het voorhoofd “toertjes”, kunstlokken van 
mensenhaar, bevestigd. Tenslotte werd de voornaald op het voorhoofd aangebracht; bij gehuwde vrouwen links en 
bij ongehuwde vrouwen rechts. Deze klederdracht wordt tegenwoordig alleen nog gedragen op de folkloristische 
markten.  
  
 
Texelse vlag 
 
De Texelse vlag heeft 2 horizontale banen van gelijke breedte. De bovenste is groen en de onderste zwart. Op 4 juni 
1964 besloot de gemeenteraad het groen-zwart tot de officiële vlag te verheffen. Onofficieel gaat de geschiedenis 
van de vlag al eeuwen terug. Zo waren vroeger de weeskinderen in het groen-zwart gestoken. De groen-zwart 
kleuren werden ook gebruikt door de in 1907 opgerichte NV Texels Eigen Stoomboot Onderneming. De in 1912 
opgerichte voetbalvereniging speelde tot 1994 ook nog in het groen-zwart. 
 
 
Texels wapen 
 
De officiële omschrijving van het Texels blazoen is: “ Van goud, beladen met twee springende geaffronteerde 
leeuwen van keel, staande op den arm van een omgekeerd anker”. Met andere woorden: goud, met twee op hun 
achterste poten staande rode leeuwen die tegenover elkaar staan op de arm van een omgekeerd anker. De 
betekenis van het wapen is: de Rede van Texel was vroeger een welkome ligplaats voor Hollandse schepen. Op ’t 
omgekeerde anker ontmoeten elkaar de Hollandse en Texelse leeuw. 
 
 
 
Bron van inkomsten 
 
Landbouw 
 
Het gezicht van het Texelse landschap is voornamelijk door de agrarische activiteiten bepaald. Er werden dijkjes 
gebouwd om de weilanden te beschermen. Later werden schapenboeten gebouwd en werden de weilanden met 
tuinwallen omzoomd. Texel heeft een totale oppervlakte van ca. 4.200 ha. is grasland, 3.500 ha. akkerbouwgrond en 
ruim 500 ha. is bloembollengrond incl. tuinbouw. Daarnaast is er nog ca 10 ha. boomgaard. Belangrijke gewassen 
voor de Texelse akkerbouw zijn: pootaardappelen, industrieaardappelen en suikerbieten. De landbouw eist ongeveer 
18% van de arbeidsplaatsen op. 
 
 
Bloembollenteelt 
 
 
Texel heeft ca. 450 ha. bollengrond, waarop krokussen, narcissen, tulpen, hyacinten en lelies worden geteeld.  
Het is praktisch onbekend, dat Texel grote bloembollenvelden heeft. 
 
 
Veeteelt 
 
In 1864 waren er 2030 stuks hoornvee. Tegenwoordig zijn dit er 11.200, waarvan 4400 melkkoeien, 4250 stuks 
jongvee en 2550 mestvee. Tot mei 1987 werd alle op Texel geproduceerde melk in de zuivelfabriek tussen Den Burg 
en Oudeschild verwerkt tot kaas. Momenteel gebeurt dit op het vasteland. Het aantal agrarische bedrijven neemt af. 
In 1940 waren dit er 530, terwijl het er nu circa 100 zijn (veeteelt en akkerbouw). Het aantal schapen dat op Texel 
wordt gehouden bedraagt ca. 13.500, met in de meimaand 18.000 lammeren. 
 
 



Visserij 
 
Texel is het enige Nederlandse waddeneiland met een eigen vissersvloot. Landelijk gezien is dit ook één van de 
modernste. Hij bestaat uit ca. 8 Noordzeekotters en 6 garnalenkotters. Deze laatste vissen alleen op de waddenzee. 
De belangrijkste vissoorten die worden gevangen zijn de platvissoorten tong en schol. En er zijn drie schepen voor 
handkokkelvisserij. De gevangen vis gaat naar visveilingen/ visafslagen langs de kust. Vroeger was er in Oudeschild 
ook een visafslag, nu gaat de vangst naar Den Helder. 
 
 
 
Toerisme 
 
Naar aanleiding van de in ca. 1900 verschenen publicaties in tijdschriften van o.a. Jac. P. Thijsse over de grote 
planten en vogelrijkdom op Texel, verschenen de eerste toeristen. In 1908 werd op initiatief van dhr. Wagemaker ( 
Stichter van TESO bootonderneming) een bijeenkomst gehouden waarbij het tot oprichting van de VVV kwam. In 
1911 richtte De Koog een eigen VVV op, Den Hoorn en de Cocksdorp volgden snel. In 1938 werd VVV Texel ( mooi 
Texel) opnieuw opgericht door het samen gaan van VVV Den Burg en VVV De Koog. 
Ook de Cockdorp en Den Hoorn sloten zich hierbij aan. In 1948 groeide de stroom van vakantiegangers door de wet 
die aan iedere Nederlander het recht op een doorbetaalde vakantie verleende. In 1966 groeide het aantal 
slaapplaatsen snel doordat Texel werd aangewezen door de wet als primair gebied voor verblijfsrecreatie. In 1951 
telde Texel ca 324.000 overnachtingen, in 1985 ca 2.500.000 overnachtingen en in 2010 4 miljoen. In 1986 werd 
vereniging VVV Texel omgezet in een stichting met als naam: Stichting VVV Texel Promotie. De stichting heeft 4 
participanten: gemeente Texel, TESO, Texelse Vereniging voor Logiesverstrekkers (TVL) en het Texels Verbond van 
Ondernemers (TVO) samen TOP. Diegene die voorheen lid waren van de VVV, zijn nu lid van TOP. 
 
 
Het oude land van Texel 
 
Van de keileemopstuwingen uit de ijstijd is de Hoge Berg het meest opvallend. Het hoogste punt van de Hoge Berg 
ligt 15,3 meter boven N.A.P.. Vooral in dit gedeelte vindt men tegenwoordig nog de stolpboerderijen, tuinwallen, 
schapeboeten en kolken. Stolpboerderijen hebben de vorm van een piramide. Het dak is aan alle 4 de zijden schuin 
aflopend, zodat de, op Texel bijna altijd aanwezige wind, weinig grip op het gebouw krijgt. Een tuinwal is een uit 
graszoden opgebouwde wal, die gebruikt wordt als afscheiding van weilanden. Schapeboeten zijn schuren voor 
opslag van hooi op de weilanden waar de schapen grazen. Texelse schapen blijven zelfs bij zeer koud weer buiten, 
maar zoeken wel de luwte op van de boet. Een schapeboet is vrijwel altijd gebouwd met de platte kant ( + 
toegangsdeur) naar het noordoosten, omdat de wind op Texel voornamelijk uit het zuidwesten waait. Kolken zijn 
drinkpoelen die zijn aangelegd als drinkwatervoorziening voor het vee. Nabij de Hoge Berg bevindt zich ook nog de 
begraafplaats van de Georgiërs.   
 
 
 
Opstand der Georgiërs 
 
5 jaar lang had Texel weinig hinder ondervonden van de tweede wereldoorlog Wel was er een sterke Duitse 
bezetting en veel bunkers. Ook werd een groot deel van de weerbare mannelijke bevolking naar Assen 
gedeporteerd. Een door Duitsers samengesteld infanteriebataljon, bestaande uit Georgische krijgsgevangenen, 
kwam de Duitse legereenheden in februari 1945 aflossen. Deze troepen wilden de krijgsgevangenschap vermijden en 
lieten zich daarom als hulptroepen van de vijand gebruiken. Toen het ernaar uitzag dat de Duitsers zouden verliezen, 
vreesden de Georgiërs voor hun toekomst bij terugkeer naar hun vaderland, maar ook bij het binnenvallen van de 
geallieerden Dit was de reden waarom het bataljon Georgiërs in opstand kwamen, in de hoop dat andere Russische 
bataljons langs de kust hetzelfde zouden doen. Inde nacht van 5 op 6 April 1945 doodden zij de Duitsers met wie zij 
in dezelfde kwartieren gelegerd waren. Ongeveer 400  Duitsers zijn toen om het leven gekomen. Op 2 grote 
batterijen waar alleen Duitse soldaten waren, kregen de Georgiërs echter geen vat. Op 6 April werd het Georgische 
bataljon en de Texelse bevolking onder vuur genomen. Het duurde ca 5 weken om de Georgiërs te onderdrukken. 
Toen alle verband tussen de opstandelingen verbroken was, probeerden de Duitsers het eiland te zuiveren. Veel 
Texelaars hebben toen de Georgiërs met raad en daad terzijde gestaan. Er zijn in deze weken ± 565 Georgiërs, 120  



Texelaars en 800 Duitsers om het leven gekomen. Vooral in de polder was er veel schade aan Texelse eigendommen. 
Zoals al eerder vermeld bevindt zich aan de zuidzijde van de Hoge Berg een Georgische begraafplaats. Deze 
begraafplaats is genoemd naar de aanvoerder van het Georgische bataljon, Loladze. De Duitse slachtoffers werden in 
eerste instantie begraven op een gedeelte van de algemene begraafplaats in Den Burg. In 1949 zijn zij overgeplaatst 
naar de militaire begraafplaats in IJsselstein. 
 
 
 
Musea 
 
Ecomare 
 
Ecomare is het centrum voor Wadden- en Noordzee. “Eco” komt van Ecologie, dit is de samenhang tussen planten, 
dieren en hun omgeving. “Mare” betekent zee, in dit geval is het de Wadden- en Noordzee. Ecomare geniet ook wel 
bekendheid als zeehondenopvangcentrum. Zieke en verzwakte zeehonden worden opgevangen en nadat ze zijn 
aangesterkt weer uitgezet op het wad. De zeehonden worden op gezette tijden gevoerd. Ook vind je bij Ecomare een 
70 ha. Groot duinpark, tentoonstellingen, een groot aquarium, incl. zeeaquarium en een permanente expositie van 
Texel. Verder kan men er terecht voor informatie over natuurzaken, wandelingen en excursies. Ook beschikt 
Ecomare over een educatief centrum, van waaruit programma’s voor scholen en andere groepen georganiseerd 
worden. 
 
 
Oudheidkamer 
 
De oudheidkamer ligt in het centrum van Den Burg en bevindt zich in een gerestaureerd huis dat waarschijnlijk 
dateert uit 1599. Het zou eens een gasthuis zijn geweest, waarin rondreizende landlopers enkele nachten onderdak 
konden krijgen. Het huis is in 1750 een tehuis geweest voor oude gereformeerde mannen en vrouwen. Na de 
restauratie in 1954 is het in gebruik genomen als oudheidkamer. Het bevat een veelzijdige verzameling van kunst- en 
gebruiksvoorwerpen, oude prenten en klederdrachten. Op de zolder zijn wisselende tentoonstellingen te zien. 
Achter de Oudheidkamer bevindt zich de kleinste openbare kruidentuin van Nederland. 
 
 
Kaap Skil 
 
Kaap Skil  is gevestigd nabij de haven van Oudeschild. Het museum is gevestigd rond de molen van Oudeschild en 
heeft zowel een binnen- als buiten museum. De windmolen “de Traanroeier” komt oorspronkelijk uit Zaandam 
(1727-1902). Hierna is hij verkocht en overgebracht naar Texel. Van 1902 tot na de 2e wereldoorlog heeft hij gewerkt 
als graanmolen. In twee 19 eeuwse graanpakhuizen en een reddingsboothuis worden exposities over de maritieme 
geschiedenis van Texel, het reddingswezen, scheepsarcheologie en zeeonderzoek ten toon gesteld. In een 19e 
eeuwse wierschuur wordt een collectie van op het strand gejutte spullen tentoongesteld. In de overige gebouwtjes 
op het terrein wordt onder andere een voormalige reddingsboot en het wrak van een oude blazer tentoongesteld. 
 
 
Waelstee 
 
In het kleinste dorp van Texel, de Waal, staat het museum Waelstee. Dit museum is in 1965 op initiatief van de 
plaatselijke paardenliefhebbers begonnen als wagenmuseum. Wagens en gebruiksvoorwerpen die dienst deden op 
de boerderij werden aan het museum geschonken of in bruikleen gegeven. Doordat in de loop der jaren de collectie 
uitgebreid werd met onder andere exposities over huidige agrarische activiteiten op Texel werd de naam veranderd 
in Agrarisch en Wagen Museum, nu Waelstee. In het museum is een smederij met vele authentieke werktuigen, 
gereedschappen en een smidsvuur gerealiseerd Hier worden regelmatig demonstraties gegeven. 
 
 
 
 
 
Luchtvaart- en oorlogsmuseum Texel 



 
Op het terrein van de luchthaven van Texel bevindt zich het Luchtvaart- en oorlogsmuseum Texel. Dit museum toont 
aan de hand van maquettes en foto’s informatie over de vliegtuighistorie van Texel. Reeds sinds 1920 landen er in de 
Mokbaai (vlak naast de aanlandingsplaats van de TESO boten) watervliegtuigen. Deze werden gestationeerd op het 
watervliegtuigkamp De Mok aldaar. In 1937 werd het vliegveld Vlijt (in Eierland) geopend. Men sprak over een vaste 
luchtverbinding met Schiphol, uitgevoerd door de KLM. Enkele vliegtuigen bevinden zich in de hangar. Tevens is er 
een computer met een simulatievliegprogramma en zijn er luchtvaartvideo’s te bekijken. Hiernaast is er een 
permanente tentoonstelling van de Opstand der Georgiërs in april 1945. 
 
 
Vogelbroedplaatsen 
 
Texel heeft verschillende vogelbroedplaatsen, zowel aan de west- als aan de oostkant van het eiland. De westelijke 
terreinen, in de duinen, zijn in de periode van 1 maart tot 1 september alleen onder begeleiding te bezoeken. In alle 
natuurgebieden worden regelmatig excursies georganiseerd. Texel heeft “lepelaarskolonies” en een 
“meeuwenkolonie”; verder treft men op het eiland veel steltlopers aan. Merkwaardig is dat het eiland Texel arm is 
aan roofdieren. Zo vindt men hier geen bunzing, wezel, vos, das of otter. Ook de mol en de eekhoorn zijn er 
onbekend. Ter wille van de jacht werd de fazant in het begin van de vorige eeuw ingevoerd. De patrijs werd in 1946 
ingevoerd. 
 
 
N.V. TESO (Texels Eigen Stoomboot Onderneming) 
 
De N.V. TESO is in 1907 ontstaan uit onvrede over de bestaande bootverbinding. Op heel Texel kon men intekenen 
op aandelen van ƒ 5,-- en ƒ 25,--. Zo verkreeg men een aandelenkapitaal van ƒ 75.000,--. De bootdienst werd 
begonnen met een gehuurd schip, “Baron Rengers”. Deze kon in 1908 worden vervangen door de eerste eigen boot, 
“De Dageraad” geheten. Dit schip had een vervoerscapaciteit van 30 auto’s. De vroegere thuishaven van de TESO 
was in Oudeschild. In 1961 is men begonnen met de aanleg van de nieuwe veerhaven in “ ’t Horntje”. Dit zou de 
vaartijd met een half uur bekorten. In juni 1962 kon de nieuwe haven in gebruik worden genomen. Momenteel 
varen: “Schulpengat” (91)     “Dokter Wagemaker 3” (2005 )  en Texelstroom 2 ( 2016 ) 
Het ms  Schulpengat  heeft een capaciteit van 242 personenauto’s en 1750 passagiers en word alleen nog ingezet als 
reserve boot.  
De  Dokter Wagemaker, voormalig vlaggenschip, heeft een capaciteit van 300 personenauto’s en 1750 passagiers 
De Texelstroom (2) is sinds eind 2016 het vlaggenschip van TESO. De Texelstroom is zuiniger, schoner en duurzamer 
én kan meer personenauto's vervoeren dan al haar voorgangers. Per afvaart kunnen er zo'n 340 personenauto's en 
1.750 passagiers mee naar Texel of Den Helder.      
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