
33

Het avontuurlijke zuiden 
        Niet geschikt voor kinderwagens
        Hond aangelijnd toegestaan
        Gehele jaar toegankelijk

Gebied: De Horspolders
Lengte: ca. 3,8 km (tijdsindicatie 45 min.)

Startpunt: parkeerplaats Horsmeertjes, Mokweg, Den Hoorn 
Volg via het verharde pad de blauwe route de duinen in. Ga rechtsaf en blijf de 
blauwe paaltjes volgen. Het pad loopt gedeeltelijk door ruig terrein. Bij de kruising 
met de gele route blijf je de blauwe route volgen die over de duinen gaat. Houd 
links aan tot de routepaal/wegwijzer. Ga linksaf tussen de Horsmeertjes en blijf de 
blauwe paaltjes volgen naar het verharde pad en terug naar het startpunt.

Het avontuurlijke zuiden  Lengte: 3,8 km

Leuk om te weten

A   Je wandelt door het jongste duingebied van 
Texel. In het voorjaar vind je hier verschillende 
orchideeën, waaronder de vleeskleurige, gevlekte en 
moeraswespenorchis. Zodra het grondwater is gezakt 
en de bodem opwarmt, komen de orchideeën op.

B   Je loopt over een stuifdijk uit de jaren vijftig 
richting de Kreeftepolder. Dit is de jongste polder 
in het gebied. Als je goed kijkt, kun je hier de 
superzeldzame groenknolorchis zien! 

C   Op de Hors kun je zien hoe nieuwe duintjes 
worden gevormd en hoe ertussen kleine meertjes 
en natte duinvalleien ontstaan. Op de brede 
stranden broeden dwergsterns. Om deze kwetsbare 
strandbroeders niet te verstoren, zijn stroken op de 
zandvlakte in het broedseizoen afgezet. De dwergstern 
is de kleinste stern die in Nederland broedt. Hij heeft 
een zwarte pruik en een gele snavel met zwarte punt.

Leuk om te doen
•  De weidsheid van de Hors is indrukwekkend. 

Neem je lunch mee en trek eropuit! Ontdek 
hoe het spel van water en wind zorgt voor een 
indrukwekkend landschap. Neem bij mooi weer 
een frisse duik! En wie weet, kom je nog zonnende 
zeehonden tegen.

•  Ga vogels kijken vanaf het uitkijkpunt de Waterral 
bij de Horsmeertjes. Vanaf dit punt heb je goed 
zicht op de vogelrijke omgeving. Lepelaars, 
aalscholvers, maar ook blauwborstjes en 
roerdompen worden er regelmatig gezien.

  
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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