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Cultuurhistorie op De Hoge Berg  
        Niet geschikt voor kinderwagens
        Honden toegestaan (opletten en/of aanlijnen bij weilanden)
        Gehele jaar toegankelijk
        Laarzen kunnen nodig zijn

Gebied: De Hoge Berg
Lengte: ca. 6,5 km (tijdsindicatie 80 min.)

Startpunt: parkeerterrein VVV Texel, Emmalaan 66, Den Burg 
Ga rechtsaf richting Pontweg. Bij de rotonde neem je links het onverharde pad. 
Sla aan het eind rechtsaf. Op het einde van de weg ga je linksaf. Neem het tweede 
onverharde pad rechtsaf tussen de tuinwallen. Bij de verharde weg ga je rechtdoor 
de Waterweg in. Dan neem je de eerste weg linksaf. Bij de Schansweg ga je linksaf. 
Op het hoogste punt van deze weg sla je linksaf een onverharde weg in langs de 
begraafplaats en dan direct rechtsaf. Je steekt de Leemkuil over en gaat rechtdoor 
langs het zwembad en bij de Emmalaan sla je linksaf terug naar het startpunt.

Leuk om te weten

A   Tussen de graslanden zie je tuunwoallen: 
typisch Texelse perceelafscheidingen, gemaakt 
van graszoden. Ooit werden ze aangelegd omdat 
op Texel nauwelijks hout was om afrasteringen te 
maken. De kuilen in het land zijn kolken, drinkpoelen 
voor de schapen.

B   Zie je de bijzondere gebouwtjes in het land? 
Dit zijn schapenboeten. Het schuine dak staat naar 
het westen, omdat op Texel de wind meestal uit die 
richting waait. De naam doet anders vermoeden, 
maar schapenboeten worden uitsluitend gebruikt 
voor opslag. Door z’n dikke jas kan het Texelse 
schaap namelijk ook ’s winters buiten. 

C   Op de Georgische Begraafplaats liggen 
Georgische soldaten begraven die aan het einde 
van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden in een 
opstand tegen de Duitse bezetters. Het werd de 
laatste veldslag van WOII. 

Cultuurhistorie op de Hoge Berg  Lengte: 6,5 km

Leuk om te doen
•  Wil je meer weten over het oorlogsverleden van 

Texel en de Georgische Opstand? Luchtvaart- 
en Oorlogsmuseum Texel heeft hierover een 
boeiende expositie. Het museum belicht ook de 
geschiedenis van de Texelse luchtvaart. Leuk 
voor het hele gezin.

•  Leuk hè, die lammetjes! Bij Schapenboerderij 
Texel kun je ze knuffelen. Hier vind je nog veel 
meer leuke doedingen en informatie over de 
Texelse schapenhouderij.

Meer informatie of tickets boeken? Kijk dan op www.texel.net
en vul rechtsboven het trefwoord waarnaar je wilt zoeken in.
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