
33

        Geschikt voor kinderwagens
        Hond aangelijnd toegestaan
        Gehele jaar toegankelijk

Gebied: Bollekamer & Pieter Rozenvlak
Lengte:  ca. 6,8 km, in te korten tot 3 km  

(tijdsindicatie 1,5 uur. Korte route: 45 min.) 

Startpunt: Eerste parkeerstrook rechts langs het Hoornderslag, Den Hoorn 
Ga het pad de duinen in en volg de blauwe paaltjes. Na ongeveer 100 meter 
rechtsaf, loop zo’n 800 meter door. Dan kom je bij het verbindingspunt met 
een andere blauwe route. Voor de 3 km: houd links aan, voor de 6,8 km vervolg 
het pad via de gele paaltjes. Na zo’n 75 meter ga je rechtsaf. Volg de blauwe 
paaltjes en ga na 2 km bij de verharde weg linksaf het gebied weer in. Na 1 km 
sla je rechtsaf, richting de eerste blauwe route. Volg de blauwe paaltjes tot de 
verharde weg. Ga linksaf en volg het fietspad tot het startpunt.

Leuk om te weten

A   In dit gebied lopen grote grazers, zoals runderen 
en paarden. Deze natuurlijke maaimachines gaan 
de verruiging van de duinen tegen. Ze eten van alles 
en zorgen ervoor dat de snelgroeiende planten en 
struiken niet alles overwoekeren.

B   In WOII stonden op Texel meer dan 500 bunkers! 
De meeste zijn afgebroken of onder het zand 
verdwenen. Op de route liggen enkele bunkers van 
Kustbatterij Den Hoorn, door de Duitsers gebouwd 
om de Helderse marinehaven te beschermen. 

C   Dit gebied is door Staatsbosbeheer 
‘gechopperd’ en geplagd, zodat de oorspronkelijke 
begroeiing weer een kans krijgt. De maatregelen zijn 
onderdeel van het Natura 2000 beheerplan en o.m. 
bedoeld om het effect van stikstofneerslag op de 
natuur te verminderen.

Langs grote grazers  Lengte: 3 km of 6,8 km

Langs grote grazers  
Leuk om te doen
•  Zie je de grote bunker boven op de duinen? Je 

kunt deze bezoeken. Het toegangspad vind je 
aan de Witteweg. Vanuit de bunker heb je een 
prachtig uitzicht over het duingebied. 

•  De Texelse bunkers hebben een rijke 
geschiedenis. Ook na WOII werden ze voor 
meerdere doeleinden ingezet. Kijk en luister naar 
de verhalen in de bunkertentoonstelling bij de 
bunker aan de Witteweg. 
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Wil je meer weten of tickets boeken? Kijk dan op www.texel.net en 
vul rechtsboven het trefwoord waarnaar je wilt zoeken in.


