
 
 
 

 
 
Etappe2. Den Helder – De Waal (17 + 2 KM Zuid Noord Etappe) 

Routebeschrijving – Door Texelse binnenlanden 
 
De route 
Start- of eindpunt: 

• De Waal: infopaneel NH-pad bij Hogereind 67(dorpsstraat), in 
plantsoentje bij rotonde (5 min. lopen naar bushaltepaal 86). 

• Veerhaven ’t Horntje: infopaneel NH-pad, Molwerk 1 (bij terminal TESO). 
• Den Helder: infopaneel NH-pad Havenplein 3 (in terminal TESO), plus 

infopaneel bij noorduitgang NS-station, Middenweg 176. 
 
RD: rechtdoor  
RA: rechtsaf  
LA: linksaf 

 
Volg vanaf het infopaneel op het voorplein van NS-station Den Helder tot de haven de 
wandelknooppunten 14 – 13 – 11 – 71 – 20. 
Op Texel: bij infopaneel NH-pad onderaan trap veerboot direct LA rijbaan oversteken 
langs slagbomen en schuin RA over havenplein. 
Na Havenrestaurant RA, langs TESO-magazijn en LA schelpenpad, op kruising paden RD en 
RA duinpad langs Mokbaai volgen. 
RD, zijpaden negeren, duinpad wordt asfalt pad, verderop op grasdijk lopen. 
Na 1,5 km, net voorbij zendmast, schuin RA over asfalt pad omlaag, door klaphek en 
scherp RA Molwerk. 
Einde LA fietspad, na ca. 50 m schuin RA overstapje over, weiland natuurboer Kikkert in. 
RD, na rietomzoomde molenkolk LA, aan einde overstapje over en RA fietspad langs 
Watermolenweg. 
Na ca. 750 m, waar fietspad Watermolen-weg oversteekt, RD en na 50 m RA onverharde 
weg onderlangs grasdijk. 
Weg loopt vlak voor herstelde havensluis over dijk, bij traptreden LA dijk af. 
Klaphekje door, dijksloot over en schuin LA langs oever sluiskom. 
Variant broedseizoen: 1 apr.-1 juli 
Bij Havensluisje RD op dijk. 



Einde LA veerrooster over en asfaltweggetje op, aan einde RA Hoornderweg en 
hoofdroute volgen. 
Vervolg hoofdroute 
Bij dam RD langs tussensloot, 2x RA, 
LA via overstapje over damhek, LA asfaltweg (De Grie). 
Aan einde RA fietspad langs Hoornderweg, 1e splitsing RD fietspad langs Amaliaweg. Na 
ca. 200 m RA via overstapjes over hekken grasdijk: Texelerdijk. 
Op graskruin van bochtige dijk blijven na 1,8 km schuin RD over drukke Pontweg. 
Betonnen fietspad links van Redoute (Dijkweg), LA Waterweg, 1e RA, fietspad langs 
groene schans, bij fietsknooppunt 25 RA weg (Redoute) over en schuin LA door hek 
waddendijk op. 
Na 500 m bij gemaal LA via trap waddendijk over en RA fietspad langs asfaltweg 
(Redoute), 1e LA Schansweg. 
Variant broedseizoen: 1 apr.-1 juli 
Op waddendijk bij gemaal/Schans RD, na ca. 750 m LA via trap omlaag, RD over weg 
(Redoute) en schuin RA De Ruyterstraat in, LA Buurtje. 
Steeds RD, weg wordt half verhard Skillepaadje, bij betonbrug RD naar hoofdroute. 
Vervolg hoofdroute 
Op Schansweg vlak vóór brug RA door klaphek weiland in en RD langs wetering. 
Aan einde door klaphek en LA over betonbrug half verhard Skillepaadje in. 
Na ca. 250 m LA, via vlonder weiland pad rond hoeve Brakenstein in. 
Aan einde LA Skillepaadje, op kruising met Doolhof schuin RD, aan einde LA drukke 
Schilderweg, oversteken naar fietspad overzijde. 
Na 70 m schuin RA Hallerweg, direct na binnenlopen Den Burg RA Kadijksweg, 1e LA 
Marsweg, 1e RA Tienhoven. Aan einde RA (oversteken naar fietspad), 1e LA Bomendiek. 
Aan einde in bocht op 3-sprong RA, meebuigen om kerk en LA Hogereind. 
RD, zijpaden/-wegen negerend, naar eindpunt infopaneel in De Waal. 

 
 

Scan de QR-code voor de route van etappe 2. 
 


