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Door de Eierlandse Duinen
        Niet geschikt voor kinderwagens
        Hond aangelijnd toegestaan
        Gehele jaar toegankelijk

Gebied: De Eierlandse Duinen nabij De Cocksdorp
Lengte: ca. 6 km (tijdsindicatie 75 min.)

Startpunt: 
parkeerterrein nabij vuurtoren, Vuurtorenweg, De Cocksdorp  
Ga linksaf het strand op langs de strekdam. Bij Paal 29 staat aan de duinvoet 
tussen lage duintjes een handvormige wegwijzer met een gele cirkel. Hier volg 
je het pad de duinen in, tot aan het fietspad. Daar ga je linksaf. Tegenover huis 
Sebastopol sla je linksaf. Bij de gele route ga je linksaf en daarna rechtsaf. Bij de 
weg sla je weer linksaf en je bent terug bij de vuurtoren.

Leuk om te weten

A   Toen de vuurtoren werd gebouwd, was de 
afstand tot zee zo’n 3 kilometer. Tijdens zware 
stormen werd een groot deel van de duinen 
weggeslagen en werd de toren serieus bedreigd 
door de zee. Rijkswaterstaat legde er daarom 
asfaltbeton omheen.

B   In 1995 werd een 550 meter lange strekdam 
aangelegd voor de kust bij paal 31. Tegen alle 
verwachtingen in vond aanzanding plaats aan 
beide kanten van de dam! Daardoor is een fors 
strand ontstaan. 

C   Boerderij Sebastopol heette eerder Meinderdina, 
maar kreeg na 1855 de naam Sebastopol, naar 
de gelijknamige havenstad in de Krim (Rusland). 
Meerdere namen in de Texelse noordkop houden 
verband met dat deel van Europa.

Door de Eierlandsche Duinen Lengte: 6,3 km

Leuk om te doen
•  Beklim de vuurtoren! Na een trap met 118 

treden wacht een schitterend uitzicht. Op weg 
naar boven leer je meer over de roemruchte 
geschiedenis van de Texelse vuurtoren. Je vindt er 
zelfs nog kogelgaten in de muren van WOII.

•  Met de gids mee op excursie! Leer meer over 
de Eierlandsche Duinen, de geschiedenis of de 
vogels van Texel en meld je aan voor een vogel- 
of natuurexcursie. 

 

Wil je meer weten over wat je onderweg hebt gezien? 
Kijk dan op www.texel.net en vul rechtsboven het trefwoord 
waarnaar je wilt zoeken in.
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