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‘t Sommelpòòdje 
        Niet geschikt voor kinderwagens
        Hond niet toegestaan
        Gehele jaar toegankelijk

Gebied: De Waal en omgeving
Lengte: ca. 3 km (tijdsindicatie 45 min.)
Startpunt: Kruising Langwaal en Hogereind, bij de Sommeltjes 
Ga Langwaal in en steek het kruispunt over. Loop door tot de Laagwaalderweg en 
sla, ten hoogte van het boerenerf aan je linkerhand, rechtsaf het boerenland in. 
Volg het pad tot de weg Tienhoven. Sla rechtsaf en sla aan het einde van de weg 
weer rechtsaf. Steek het kruispunt over en sla rechtsaf het boerenland in. Sla aan 
het einde van de weg rechtsaf. Ga rechtdoor tot het kruispunt en loop het land in. 
Volg het pad Groenewegje en sla aan het einde rechtsaf de Hogereind in. 

‘t Sommelpòòdje, lengte: 3 km

Leuk om te weten

A   Even ten zuidoosten van De Waal lag een 
oude grafheuvel, die in 1777 is afgegraven. Uit de 
berg kwamen veel voorwerpen uit de Romeinse 
tijd. Een 18e eeuwse legende vertelt ons dat in 
de berg Sommeltjes huisden. Deze vriendelijke 
aardmannetjes verdragen geen daglicht en komen 
alleen ‘s nachts uit de berg. Tijdens de wandeling 
kom je verschillende Sommeltjes tegen. 

B  fDe Bomendiek is aangelegd voor 1300 en 
vermoedelijk de oudste dijk van Texel. Daarmee werd 
het water tussen De Koog en Oudeschild afgedamd 
en ontstond de verbinding tussen het dorp De Waal 
en de hoge gronden van Tienhoven. 

C   De Waal was eeuwenlang een dorp van boeren 
en zeelui. Sommigen waren zelfs boer én zeeman. De 
boeren uit De Waal waren vooral schapenhouders, 
met een paar melkkoeien voor eigen gebruik.  

De Lieuw Texel
•  ‘t Sommelpòòdje is mede mogelijk gemaakt door de 
Gemeente Texel, Stichting Investeringsfonds Texel (STIFT)
en De Lieuw Texel. 

• De Lieuw is een agrarische natuur- en landschapsvereniging. Ze werken  
aan behoud en herstel van natuur en landschap op Texel. Flora, fauna, 
weidevogels, cultuurhistorie en landschapselementen is hun specialiteit. 

• De Lieuw focust zich met name op wandeling door boerenland. Ze werken 
nauw samen met de boeren van het land waar je overheen loopt. 

Wil je meer weten of tickets boeken? Kijk dan op www.texel.net en 
vul rechtsboven het trefwoord waarnaar je wilt zoeken in.
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