
35 kilometer over 
‘het oude land’ van Texel

NL

WITTE WOLLIGE TEXELAARS
VAN TUUNWAL TOT DIJK

LAMMETJES  
FIETSROUTE

35 KM



SCHAPENEILAND

Op Texel kondigt het voorjaar zich op een vertederende manier aan. 

Met duizenden wollige, blatende lammetjes op Texelse schapenboer-

derijen en in de wei. De populaire Lammetjesroute leidt je langs de 

plekken waar de meeste lammetjes rondspringen.  

Op Texel is het aantal inwoners gelijk aan de schapenpopulatie. In het voorjaar 

winnen de schapen de vergroeningsrace met glans, dankzij een geboortegolf van 

duizenden lammetjes. Over het hele eiland vind je boeren die hebben gekozen 

voor het vak van schapenboer. De omgeving rondom Den Hoorn en de Hoge 

Berg, het oudste deel van Texel, spant de kroon. Daar vind je tientallen schapen-

houders. Zie je daar die vaalwitte stippen in het landschap, met daarnaast druk 

bewegende witte stipjes? Juist. Dat zijn de schapenmoeders met hun lammetjes-

kroost. 
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Aan de hand van deze fi etsroute ontdekt u de meest schapenrijke 

gebieden op het eiland. Naast de Hoge Berg zijn dat onder andere 

het gebied rond Den Hoorn en de dijken. 

ROUTE

Startpunt Den Burg (bij VVV-kantoor, Emmalaan)

In maart/april is het lammetjes spotten. De route biedt méér! 

Fiets langs boetjes, duik het museum in of proef een kaasje 

op Wezenspyk. 

BIJ HET VVV-KANTOOR STAAT HET BEELD ‘SCHAAP MET JONGEN’ VAN 

NYNKE SCHEPERS. DIT BEELD WAS EEN GESCHENK BIJ DE OPENING VAN HET 

KANTOOR IN 1993. 

Vanaf het VVV-kantoor gaat u rechtsaf, Emmalaan. Bij de rotonde linksaf het 

onverharde weggetje in. Aan het einde rechtsaf, Haffelderweg. Bij de Leemkuil 

linksaf.

DE ROUTE VOERT OVER DE HOGE BERG, HET MEEST BEKENDE SCHAPEN-

GEBIED VAN HET EILAND. IN DIT GEBIED MET TUINWALLEN EN SCHAPEN-

BOETEN ZIJN DIVERSE SCHAPENBOERDERIJEN ACTIEF. DE TUINWAL IS EEN 

UIT GRASZODEN OPGEBOUWDE WAL, DIE DIENT ALS AFSCHEIDING VAN HET 

PERCEEL. IN DE LOOP VAN DE JAREN SPOELT DE REGEN DE VOEDINGSSTOF-

FEN UIT DE TUINWAL EN ONTSTAAT EEN ARME BODEM, WAAROP BIJZONDE-

RE PLANTEN GROEIEN, ZOALS GRASKLOKJES EN ENGELS GRAS. DE SCHA-

PENBOETEN WORDEN NIET ALS SCHAAPSKOOI GEBRUIKT, MAAR DIENEN 

ALLEEN VOOR DE OPSLAG VAN HOOI EN KLEINE WERKTUIGEN. 

LAMMETJESFIETSROUTE Lengte: 35 km
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Bij de Schansweg gaat u rechtsaf. Bij Westergeest 

rechtsaf. Volg de weg naar links. Bij de Redoute linksaf de 

dijk op. Na de bocht naar links gaat u rechtsaf de dijk op 

naar het weggetje De Rede. 

DE ZEEDIJK WORDT BEWEID MET SCHAPEN. ANDERE 

DIEREN ZOUDEN DE DIJK MET HUN HOEVEN VERNIE-

LEN. SCHAPEN VERSTEVIGEN MET HUN KLEINE HOEF-

JES JUIST DE STRUCTUUR VAN DE DIJK. BOVENDIEN 

GRAZEN SCHAPEN HET GRAS PRECIES ZO KORT DAT 

EEN DICHTE EN STEVIGE GRASMAT ONTSTAAT.

Bij de Amaliaweg gaat u rechtsaf. Pontweg oversteken en 

Amaliaweg vervolgen. Na het dijkje volgt u het fi etspad 

linksaf in de richting van Den Hoorn. Tweede weg linksaf. 

Bij de eerste kruising gaat u rechtsaf het fi etspad op in de 

richting van het dorp. U volgt dit fi etspad tot de Mok-

weg. Hier gaat u rechtsaf naar het dorp. Bij de Naalrand 

rechtsaf en vervolgens linksaf Stolpweg. U komt langs 

specialiteitenslagerij Goënga waar een breed assortiment 

Waddengoud-lamsvlees verkrijgbaar is. 

DEN HOORN (DORPSPLEINTJE)

U verlaat het dorp langs de kerk. Bij Hemmerkooi rechtsaf en op de kruising met 

Driehuizen linksaf. Bij de Westerweg rechtsaf en direct weer linksaf. 

Bij de bosrand gaat u rechtsaf op het fi etspad langs de Rozendijk. Na de rotonde 

rechtdoor en bij de splitsing rechts aanhouden. Bij de Nieuwlanderweg rechtsaf 

en direct weer linksaf de Burgerdijk op. Na het eerste huis links, linksaf het Waal-

enburgerdijkje op. U steekt de Nieuwlanderweg over en vervolgt het Waalenbur-

gerdijkje. Dit dijkje kruist de Pijpersdijk en het Oude Dijkje. Bij het einde van het 

dijkje gaat u rechtsaf. 

BIJ DE ROTONDE IS VLEESBOERDERIJ HOOGVLIET GEVESTIGD. ALS DE KOE 

AAN DE WEG STAAT IS DE BOERDERIJWINKEL GEOPEND VOOR VERKOOP VAN 

RUNDVLEES EN WADDENGOUD-LAMSVLEES.

U volgt het fi etspad in de richting van De Cocksdorp, maar u slaat meteen bij de 

rotonde al af richting De Driehoek. Volg het betonnen fi etspad, Limietweg. Dit 

fi etspad is onderdeel van de zogenaamde Boerenroute van hier naar Oudeschild. 

Dit fi etspad voert onder andere tussen de akkers door. Bij het einde van het fi ets-

pad fi etst u in de richting van De Waal. 

35 kmLAMMETJESROUTE
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LAMMETJESROUTE

HET CULTUURHISTORISCH MUSEUM IN DE WAAL IS GEVESTIGD IN 

EEN OUDE STOLPBOERDERIJ EN HEEFT EEN UITGEBREIDE COLLEC-

TIE OVER DE TEXELSE LANDBOUW EN OPGRAVINGEN, EN TIJDE-

LIJKE EXPOSITIES. HIER KUNT U BIJ VOORBEELD EEN OUDE LAM-

MERENWAGEN ZIEN. MET DEZE WAGENS WERDEN DE VERKOCHTE 

LAMMEREN VROEGER NAAR DE SCHEPEN IN DE HAVEN VAN 

OUDESCHILD GEBRACHT. DE LAMMEREN WERDEN LOS(‘TE POOT’) 

OP HET SCHIP VERVOERD.  

DE WAAL (HOEK POLDERWEG/HOGEREIND)

U verlaat het dorp via de Bomendiek. Bij het fi etspad gaat u rechtsaf en 

direct weer linksaf via Tienhoven. Via het eerste weggetje links naar het 

fi etspad. Bij de Veenselangweg rechtsaf. Bij de Hallerweg rechtsaf en 

aan het einde van deze weg linksaf Sluyscoog. Bij de kruising met de 

Bernhardlaan linksaf. Deze straat vervolgen tot het startpunt. •

35 km
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LAMMETJESROUTE

Eilanders zijn trots op de wollige medebewoner. De roem van de 

Texelaar reikt ver buiten onze eilandgrenzen. Het schaap is leveran-

cier van kwaliteitswol, lekker vlees en stevige melk. Zoals een eilan-

der betaamt, is ook de Texelaar een tikkie eigengereid. Lees mee! 

PIELSTEERT

Sinds de vijftiende eeuw is het schaap hét vlaggenschip van Texel. Het begon al-

lemaal met De Pijlstaart (in Texels dialect: ‘Pielsteert’), de voorouder van de Texe-

laar. Een schaap dat uitstekend bestand was tegen de ‘dunne’ koude eilandwind. 

Hij kon prima leven op de schrale zandgrond, waar het taaie gras maar matig 

groeit. De Pielsteert, vernoemd naar zijn kale, puntige staart, was een uitstekende 

wolleverancier. Zijn vlees was het naar huis schrijven echter niet waard.

Texelse fokkers wilden graag een meer ‘allround’ presterend schaap. Daarom 

kruisten ze hun schapen eind negentiende eeuw met Engelse vleesrammen. 

Hieruit ontstond het Verbeterd Texels Schaap, de huidige 

Texelaar. Dit ras werd vanwege zijn uitstekende wol, vlees 

en goed gebouwde lichaam in korte tijd de popster onder 

de schapen.

Eind vorige eeuw werd het Texelse schaap steeds kleiner 

van stuk; hobbyboeren vonden zijn gedrongen bouw 

mooi. Dit wat onhandige postuur leverde de schapen 

gezondheidsproblemen op. Daarom hebben fokkers het 

Texelse schaap weer naar ruimere afmetingen terugge-

fokt. 

MISSVERKIEZING

De jaarlijkse schapenfokdag, de miss- en misterverkiezing 

onder de schapen, is de plek waar je de allermooiste 

ooien en rammen ziet paraderen. Tijdens keuringsrondes 

kunnen eigenaren met hun schapen meedingen naar 

prijzen in allerlei categorieën (zoals beste ooilam en beste 

ram). Kopers kunnen er schapen bekijken en kopen. Zie je 

twee mensen handjeklap doen? Dan is er voor een mooi 

bedrag een schaap van eigenaar gewisseld. Elke eerste 

maandag van september lopen fokkers uit binnen- en bui-

tenland (voornamelijk België) rond op het centrumplein 

van Den Burg: de Groeneplaats. Liefhebbers gaan een 

paar dagen voor de fokdag al naar het eiland om de boe-

ren te bezoeken. Zo zijn ze er zeker van dat niemand hun 

favoriete schapen in een onbewaakt ogenblik ‘wegkaapt’.

WINTERHARD

Het Texelse schaap is nog steeds een meester in het trot-

seren van de elementen. Het loopt het hele jaar buiten. 

Zie je tijdens een voorjaarsbui allemaal lammetjes in de 

wei en vind je dat zielig? Maak je geen zorgen. Ze houden 

DE TEXELAAR

35 km



12 13

LAMMETJESROUTE

zich warm door rond te rennen en te schuilen achter tuunwallen of het warme lijf 

van mama. Sommige boeren maken een ‘skuul’. Dat is een houten schuilschot. 

De Texelaar is winterhard, maar heeft wél zorg en aandacht nodig. De boeren 

controleren hun schapen minstens één keer per dag. Een aantal boeren slaapt in 

de lammertijd bij de zwangere ooien in de stal. 

INTIEM MOMENT

In oktober komt de ram-met-dekblok op bezoek. Elke ooi die denkt een stiekem 

intiem moment te beleven met deze ram, verlinkt zichzelf direct. Het dekblok 

tussen de voorpoten van de ram zorgt er voor dat de wol op haar billen na de 

vrijpartij een kleur krijgt. Elke dekperiode heeft zijn eigen kleur. Zo weet de boer 

wanneer welke ooi gaat lammeren. Ze draagt haar lammetje vijf maanden min vijf 

dagen.

De lammerij viert hoogtij in maart. De boer waakt in deze periode dag en nacht 

als een verloskundige over zijn kudde. Het Texelse schaap heeft door de wat 

gedrongen bouw meer hulp nodig bij het lammeren dan 

andere rassen. Is een keizersnede noodzakelijk? Dan zor-

gen de schapenhouders voor een provisorische ‘operatie-

kamer’ met niet meer dan een tafel en lamp.

Na de geboorte verblijft de moeder enkele dagen met 

haar lammetjes in een apart hokje. Zo kan ze wennen aan 

de geur van haar kroost. Na een paar dagen voegt het 

kersverse gezin zich bij de kudde in het weiland.  

PLEEGMOEDERS

Een schaap heeft twee spenen. Bij de geboorte van een 

drieling, je voelt hem al, heeft ‘moeders’ een praktisch 

probleem. Veel boeren wennen het derde lam dan over bij 

een ander moederdier dat een speen over heeft. Lukt dat 

niet? Dan is de ‘lam-bar’, een melkautomaat met spenen, 

het minder liefdevolle alternatief.

Lammetjes worden ook wel eens ondergebracht bij een 

geit. Geiten zijn fantastische moeders, die er om bekend 

staan dat ze pleegkinderen met open armen ontvangen. 

Onschuldig bijverschijnsel: lammetjes die een geitenmoe-

der hebben gehad, gaan zich soms een beetje ‘geiterig’ 

gedragen. 

Wanneer een schaap van één lam bevalt, vangt de boer 

bij de bevalling het vruchtwater op. Hiermee kan hij een 

pleeglammetje insmeren, zodat de ooi ook dit lammetje 

accepteert als haar eigen.

SOGGIE

Ondanks alle moeite om een lammetje bij een geit of 

ander schaap ‘onder te brengen’, vallen er wel eens lam-

metjes tussen wal en schip. Deze weesjes noemen we 

soggies. Veel Texelse gezinnen kiezen voor de tijdelijke 

VERWENTELD

Zie je een schaap op zijn rug in het landschap liggen? Aarzel 

niet, spring - desnoods over slootjes en tuunwallen - naar het 

schaap toe en schiet te hulp. Hoe? Pak hem stevig vast bij 

de wol en trek hem overeind of waarschuw de dichtstbij-

zijnde boer. Waarom moet je in actie komen? Schapen 

die op hun rug belanden, komen zelden zelf over-

eind. Ze kunnen binnen enkele uren doodgaan, 

omdat hun stofwisseling tot stilstand komt. 

Staat het schaap weer overeind en doet hij 

kort daarna een plas? Dan heeft hij zijn on-

bedoelde stunt goed doorstaan. De boer 

is je dankbaar voor je oplettendheid!

35 km



LAMMETJESROUTE

opvang van een soggie. Met veel liefde geven ze de lam-

metjes kunstmelk, tot ze groot en sterk genoeg zijn voor 

gras, hooi en brokjes. Als je een keer klaaglijk geblaat 

hoort vanuit een achtertuin, dan zou dit zomaar van een 

soggie kunnen zijn. 

SCHAPENSOFINUMMER

Alle lammeren krijgen een label in het oor met het 

oornummer. Dit is vergelijkbaar met een sofi nummer; 

onmisbaar bij de identifi catie en registratie van de dieren. 

Zonder oornummer mag je een schaap niet verkopen, 

vervoeren of slachten.  

UIT DIE JAS!

In mei en juni maken de schapenscheerders lange dagen. 

Vakkundig ontdoen zij de schapen met een speciale ton-

deuse snel en pijnloos van hun wollen vacht. Het scheren 

voorkomt dat schapen slachtoffer worden van vliegenlar-

ven. De groene vleesvlieg legt zijn eitjes graag in viezig-

heid in de vacht. De larven vreten zich vervolgens door de 

schapenhuid heen en veroorzaken wonden. Omdat rond 

de staart de meeste viezigheid zit, coupeerden sommige 

schapenhouders de lammetjesstaarten. Dit is verboden sinds 2008. De schapen-

houder knipt nu de wol rond de staart weg en doordrenkt de huid met een middel 

tegen ongedierte.

Wat er gebeurt er met de afgeschoren wol? Die gebruiken andere bedrijven weer 

voor slaapproducten en de isolatie van gebouwen.

Wat ook moet gebeuren bij schapen: hoeven (of eigenlijk: de nagels) knippen. 

Met een tang knipt de schapenboer er een stukje vanaf. Gezonde benen en hoe-

ven zijn van levensbelang; een schaap legt per dag tientallen kilometers door de 

wei af, om zijn eten bij elkaar te grazen. 

KAAS MET KEUTELS

Naast lamsvlees en wol, is schapenkaas een veelgeprezen product. De enige 

schapenkaassoort die vanwege de hygiëne écht niet meer mag worden gemaakt, 

is de groene kaas. Dat verbod heeft alles te maken met een nogal controversieel 

ingrediënt: een extract van schapenkeutels (…). 

LAMMETJES KNUFFELEN 

Wij eilanders zijn bijzondere wezens. We promoten onze lammetjes als de liefste, 

zachtste knuffeldieren en zijn tegelijkertijd trots op de smaak van hun vlees… Wil 

je lammetjes van dichtbij in levende lijve zien? Dan moet je naar Schapenboerderij 

Texel aan de Pontweg 77 Hier kun je jonge lammetjes aaien en knuffelen. Ope-

ningstijden: www.schapenboerderijtexel.nl. 

35 km
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HEILZAAM SCHAAP

Diverse winkels op het eiland verkopen producten die gemaakt zijn van wol of de 

verzachtende vetten uit de wol. De meest bekende ‘schapenexportproducten’ zijn 

dekbedden, kussens, sloffen, schapenvachten en crèmes. 

In Boutique Hotel Texel kun je letterlijk onder de wol kruipen, tijdens een Wool-

ness-behandeling. Beautyspecialisten wikkelen je in zachte schapenwol. Dit is 

heerlijk voor je huid en spieren.

PRÉ SALÉ

Voor de lammetjesknuffelaars onder ons is het even slikken. Maar vanaf 3 maan-

den mag een lammetje ook worden geslacht voor het vlees. Elke vleesliefhebber 

en kwaliteitskok loopt weg met het Texelse lamsvlees, mede dankzij de pré salé 

(voorgezouten) smaak. Men zegt dat deze smaak voortkomt uit de zilte grond en 

zeelucht op Texel.

Waar we trots op zijn: Texels lamsvlees staat altijd op het menu, wanneer het ko-

ningshuis een banket voor buitenlandse staatshoofden organiseert. 

ECHT TEXELS LAMSVLEES 

Texels Lamsvlees draagt sinds 2004 het Waddengoudlabel, een landelijk erkend 

en duurzaam streekproductencertifi caat. De schapenhouders die de lammeren 

leveren, houden zich aan kwaliteitseisen van Stichting Waddengroep. Zo moeten 

de lammeren minstens honderd dagen in de wei hebben 

gelopen. Wat ook deel uitmaakt van het certifi caat, is het 

onderhouden en beschermen van tuunwallen (afscheidin-

gen van graszoden) en kolken (drinkpoelen). De onderne-

mers die bij Waddengoud zijn aangesloten, beschermen 

ook de weidevogels en hun nesten. 

Tientallen Texelse restaurants serveren Waddengoud-

vlees. Je herkent ze aan de gevelbordjes. 

LAM ETEN..?

Naast het knuffelgehalte van onze vertederende lamme-

tjes, willen we je ook het culinaire gedachtengoed van ons 

schapeneiland niet onthouden. Een deel van de lamme-

tjes wordt geslacht als het tussen 3 en 12 maanden oud is. 

Het vlees van een schaap dat ouder is, vinden de meeste 

Europeanen niet lekker. 

WAT ETEN WE EN WAAR KUNNEN WE HET 

KOPEN?

•  De lamsvleeskroket: verkrijgbaar in verschillende eiland-

cafetaria’s op het eiland. 

•  Veel lamsspecialiteiten zijn ontwikkeld door en te koop 

bij Specialiteitenslagerij Goënga uit Den Hoorn. Dit 

bedrijf verkoopt, ook via een webshop, specialiteiten als 

ham en worst. (www.goenga.com). 

•  Vleesboerderij en mini-camping Hoogvliet aan de Nieuw-

landerweg verkoopt vlees van de koeien en lammetjes van 

hun eigen boerderij (www.boerderijhoogvliet.nl). 

•  Kaasboerderij Wezenspyk verkoopt kaas in haar erfwin-

kel en via verschillende supermarkten. De zelfgemaakte, 

kruidige schapenkaas Orekees, dat al verschillende prij-

zen in de wacht sleepte, is absoluut het proeven waard. 

(www.wezenspyk.nl). 

kel en via verschillende supermarkten. De zelfgemaakte, 
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RECEPT MET LAMSVLEES

Texels stoofpotje van ‘Tante Jans’. 

Jaarrond te maken, omdat het heerlijk smaakt en de ingre-

diënten altijd wel ergens op het eiland verkrijgbaar zijn. 

INGREDIËNTEN:

• 600 gram echt Texelse lamsprocureur

• 300 gram winterwortel

• 500 gram prei in halve ringen

•  250 gram verse zilveruitjes (heel) of gehalveerde 

sjalotten

• 100 gram rozijnen

• 100 gram lamssalami in blokjes

• 5 jeneverbessen

• 1 takje tijm

• 5 peperkorrels

• 5 gram rozemarijn

• 1 fl esje Skuumkoppe (Texels speciaalbier). 

• Versgemalen peper en Waddenzout

• Boter

AAN DE SLAG!

> Wel de rozijnen in Skuumkoppe. 

> Vraag de slager om wat lamsbotten en trek daar krachtige bouillon (fond) van. 

>  Snijd de procureur in stukjes en fruit deze aan in de boter. Zodra het vlees 

gekleurd is: afblussen met de fond en laten stoven tot het vlees gaar is (het mag 

nog niet uit elkaar vallen). 

> Doe de kruiden erbij. 

> Maak de zilveruitjes of de sjalotjes schoon. 

> Snijd en was de prei en lek hem uit. 

> Fruit de uitjes en de wortel en blus dit af met de rozijnen en het bier.

>  Doe hier de in blokjes gesneden lamssalami bij en laat dit zachtjes stoven tot 

het beetgaar is. 

>  Voeg dit bij het mengsel met de gestoofde lamsprocureur en breng alles op 

smaak met zout en peper. 

Je kunt het serveren met puree of rijst en koolrabi. Ook lekker: stoof er venkel 

met appel en Calvados bij.

(Met dank aan: vakslagerij Goënga in Den Hoorn, Willem Roeper en Hans Zijm)

LAMMETJESROUTE 35 km
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