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In de voetsporen van de VOC  
        Niet geschikt voor kinderwagens
        Honden toegestaan (aanlijnen bij weilanden)
        Gehele jaar toegankelijk
        Laarzen kunnen nodig zijn

Gebied: De Hoge Berg
Lengte: ca. 5,1 km (tijdsindicatie 70 min.)

Startpunt: parkeerplaats bij de RK-kerk, De Ruyterstraat 129, Oudeschild  
Ga richting het dorp en sla bij ’t Buurtje linksaf. Ga dan rechtdoor naar het Skille-
paadje. Voor het bosje sla je linksaf het graspad in, om Brakestein heen. Bij de 
verharde weg ga je linksaf. Bij de kruising met Doolhof loop je rechtdoor via het 
onverharde pad. Na zo’n 200 meter ga je linksaf de Hoge Berg op. Volg het pad tot 
de Schansweg. Hier sla je linksaf langs Fort de Schans tot de dijk. Bij de dijk ga je 
linksaf en dan kies je de eerste straat linksaf naar het startpunt.

Leuk om te doen
•  Wil je meer weten over de maritieme geschiedenis 

van Texel? Breng dan een bezoek aan Museum 
Kaap Skil. In dit veelzijdige museum leer je ook 
van alles over jutterij en onderwaterarcheologie. 
En vergeet vooral niet de grootste maritieme 
maquette ter wereld te bekijken!

•  Ben je benieuwd waarom Fort De Schans ster-
vormig is en hoe het er van binnen uitziet?  
Ga dan mee met de rondleiding! De gids vertelt je 
van alles over de geschiedenis van dit fort.

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

In de voetsporen van de VOC  Lengte: 5,1 km

Leuk om te weten

A   Naast het Skillepaadje ligt de Skilsloot, 
waardoor in de VOC-tijd drinkwater naar schepen 
werd gebracht die voor de Reede van Texel lagen. 
Dit water, uit de Wezenputten tegenover Brakestein, 
was door het hoge ijzergehalte lang houdbaar. De 
opbrengst gingen naar het weeshuis in Den Burg.

B   Bij de kruising Schansweg/Zuid-Haffel was in de 
VOC-tijd het Galgenlandje. Misdadigers die de strop 
kregen, werden hier opgehangen. Goed zichtbaar en 
bedoeld als waarschuwing voor de bemanningen 
van de koopvaardijschepen die Texel aandeden. 

C   Fort De Schans werd door Willem van Oranje 
rond 1574 gebouwd om Texel tegen de Spanjaarden 
te beschermen. In 1811 liet Napoleon het fort vergroten 
en twee steunforten in de buurt aanleggen: Lunette 
en Redoute. Tegenwoordig is Natuurmonumenten 
eigenaar. Je mag er vrij wandelen.
.
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