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Kinderroute klimmen en spelen
        Geschikt voor kinderwagens
        Honden toegestaan 
        (aanlijnen op speelweides en waar vee loopt)
        Gehele jaar toegankelijk

Gebied: Kinderroute - De Dennen
Lengte: ca. 2,7 km (tijdsindicatie 45 min.)

Startpunt: Uitkijktoren Fonteinsnol aan de bosrand, Rozendijk 35, Den Burg  
Volg het pad omhoog, beklim de toren en geniet van het uitzicht! Aan de 
achterkant van de toren volg je het pad naar beneden. Direct na het ruiterpad 
ga je rechts, tot aan de verharde weg. Die volg je zo’n 100 meter naar rechts, 
dan ga je linksaf de Koekoeksweg in. Bij het fietspad ga je links en daarna sla je 
rechtsaf de Bosweg in. Dit pad volg je langs de rode paaltjes tot de speelplaats. 
Terug volg je de route tot de Eksterlaan. Hier ga je linksaf. Na de open plek ga je 
bij de eerste kruising rechtsaf de Koekoeksweg in. Bij het fietspad sla je linksaf, 
terug naar het startpunt.

Leuk om te weten

A   Fonteinsnol bestaat uit de woorden fontein 
en nol. Fontein verwijst naar de bron die hier in de 
18e eeuw was. Nol is Texels dialect voor duin. Heel 
vroeger was dit dus een vochtig duingebied. Later 
zijn hier dennenbomen voor houtkap aangeplant.

B   Tijdens boswandeling in het voorjaar kun je er niet 
omheen: sneeuwklokjes! Vanaf 1932 werden stukken 
bos verpacht voor de teelt van sneeuwklokjes. Omdat 
de plantjes veel schaduw nodig hebben, lukte dat 
goed. Ze worden al lang niet meer geteeld, maar nog 
steeds vind je ze volop in het bos.

C   Voordat je de trap naar de Fonteinsnol 
oploopt, zie je een grote steen liggen. Dit 
monument herdenkt het neerstorten van de Britse 
bommenwerper Lancaster ND421 op 15 januari 1944. 
Vijf bemanningsleden kwamen om, twee werden 
krijgsgevangen genomen door de Duitsers.
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Leuk om te doen
•  Beklim de Fonteinsnol! Boven heb je een mooi 

uitzicht over Texel. Merk je dat de toren een 
beetje beweegt? Wees niet bang, dat hoort zo. 

•  Het bos rondom de uitkijktoren is een speelbos. 
Je kunt er leuke tik- en verstopspelletjes doen. Je 
kunt ook prima sporten rondom de Fonteinsnol! 

AB

C

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


