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Geheimenroute Lengte: 36 km

Ontrafel de geheimen van Texel!

Je zou het misschien niet vermoeden, maar Texel heeft nogal wat 
geheimen! Goed verborgen plekjes, verrassende ontdekkingen in het 
landschap, onopvallende uitkijkpunten, geheimzinnige wezentjes in 
de nacht en wonderlijke palen in de duinen. Trek eropuit en ontrafel de 
eilandgeheimen. 

Route
Startpunt: VVV Texel, Emmalaan 66, Den Burg

41 > 42 > 37 > 59 > 57 > 56   > 49 > 65 > 70 > 17 > 16 > 15 > 05 > 11 > 10 > 14 > 26

(daarna richting 76 als je terug wilt naar het startpunt bij de VVV)

Vanaf VVV Texel ga je rechtsaf richting Pontweg. Op de rotonde linksaf het 
schelpenpad op. Einde pad rechtsaf. Bij Leemkuil ga je linksaf via Schansweg 
naar knooppunten 41 en 42. Je fi etst nu op de Hoge Berg, het oudste en hoogste 
deel van Texel. Dit ligt ongeveer 15 meter boven zeeniveau en is ontstaan door 
keileemopstuwingen in de ijstijd, ongeveer 150.000 jaar geleden.
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37  > 59   Geheimen van een eendenkooi
Tussen knooppunt 37 en 59 ligt rechts, verscholen in het kooibos, de Eendenkooi 
Spang. Hier kun je zien hoe de kooiker vroeger eenden ving. Vrijwilligers 
hebben de eendenkooi prachtig in de oorspronkelijke staat hersteld. In het 
kooikerhuisje is een mini-expositie over dit oude ambacht. Kijk op texel.net voor 
openingstijden. 

56    De Waal
Je bent nu in het kleinste dorp van Texel De Waal. Een pittoresk plaatsje met 
een prachtig centrumstraatje, kerk met zadeldak en cultuurhistorisch museum 
Waelstee. En kijk ook eens naar het beeld voor de kerk: dat zijn Sommeltjes. 
Daarover meer bij knooppunt 70!

70   Geheimzinnige aardmannetjes: Sommeltjes
In de buurt van De Waal lag in een ver verleden de Sommeltjesberg, een 
oude grafheuvel. Volgens overlevering woonden hier Sommeltjes: kleine, 
geheimzinnige aardmannetjes die tijdens volle maan op de berg dansten. 
Zodra een Sommeltje in de zon komt, verandert hij in steen, maar als het donker 
wordt, komt hij weer tot leven. Als je het Sommeltjespad loopt (100 meter meer 
rechtdoor bij knooppunt 70) kom je ze onderweg wel tegen. Met nog veel meer 
leuke verrassingen voor kinderen langs het 1,5 km lange wandelpad.

41   Geheimzinnig ‘Bossie’
Het Doolhof heet het geheimzinnige bosje links 
tussen knooppunt 41 en 42. Texelaars noemen het 
vaak ’t Bossie. Eind 18e eeuw kocht Cornelis Roepel 
hier vanwege het uitzicht een hoog gelegen stuk 
grond. Hij legde er een ‘lusthof’ aan met een 
wandellaantje. Later breidde een nieuwe eigenaar 
het bosje uit met een doolhof. In het bosje is een 
heuveltje met zeven treden naar boven, De Zeven 
Pannenkoeken. Het verhaal gaat dat onder dit 
heuveltje een grote steen zit, die helemaal tot 
Engeland reikt, de Engelse steen.

Direct naast het bosje ligt het enige insecten-
reservaat van Nederland, De Zandkuil. Het zand van 
deze oude zandafgraving is geelwit tot roestbruin 
gekleurd. Zeldzame graafwespen en graafbijen 
maken er hun holletjes. Regelmatig worden er voor 
Texel nieuwe soorten gezien. 

Op weg naar 57    
Geheime vogelkijkhut De Wilster
Bij knooppunt 42 ga je rechtdoor. Aan het eind van 
de weg linksaf, daarna eerste weg rechtsaf, de 
Middellandseweg. Sla aan het einde rechtsaf en 
ga direct weer linksaf, naar Ottersaat. Vlak voor de 
bocht naar rechts zie je links een klein bruggetje. 
Dit leidt naar de vogelkijkhut aan de rand van 
het natuurgebied Dijkmanshuizen. Vanuit de hut 
heb je een goed uitzicht op het 90 hectare grote 
natuurgebied, met veel weide- en rietvogels. Bij de 
dijk ga je linksaf en waar het kan, de dijk op richting 
knooppunt 37.

Geheimenroute  Lengte: 34 km



15    Een geheime bron: Fonteinsnol
Een stukje na knooppunt 15 kom je bij uitkijktoren 
Fonteinsnol, een samenvoeging van fontein en nol. 
Meer dan 100 jaar geleden, voor de aanleg van het 
bos, ontsprong op deze plek een waterbron. 

Op het hoge nol (Texels dialect voor duin) staat een 
uitkijktoren. De bron droogde op, maar leeft voort 
in de naam van de uitkijktoren. Boven heb je een 
prachtige 360º view. Je ziet de zee en een groot
gedeelte van het eiland. Het bos rond de Fonteinsnol 
is bosspeelplaats; hier mogen kinderen lekker 
tussen de bomen ravotten.

05   Het Geheimpad
Net voor knooppunt 05, bij de parkeerplaats in het bos, begint Het Geheimpad. 
Deze wandelroute van 2,5 km is aangegeven met blauwe paaltjes. Volgens 
overlevering was een boswachter in de tijd van de bosaanleg hier aan het 
zaaien. Toen voorbijgangers hem vroegen wat hij deed, antwoordde hij: “Dat is 
mijn geheim”. Dit stukje van het bos heet nog steeds Het Geheim.

10    Geheimen van de kustlijn: vloedpalen 
Na knooppunt 10 fiets je richting het meest zuidelijke dorp Den Hoorn. Het 
huidige Klif, een straat in het centrum van Den Hoorn, lag in 1290 direct aan zee. 
Camping Loodsmansduin is gevestigd in de eerste duintjes die daarna zuidelijk 
van Den Hoorn ontstonden. Zogenaamde vloedpalen geven de ontwikkeling van 
de kustlijn bij Den Hoorn aan. De vloedpaal met het jaartaal 1290 staat midden 
in Den Hoorn. 

Bij knooppunt 10 ga je rechtdoor richting camping. Tegenover de receptie linksaf. 
Volg het weggetje links van het bos, steek dan twee keer een verharde weg over. 
Bij de Watermolenweg linksaf. Einde weg rechtsaf. Via knooppunt 14 en 26 terug 
richting het startpunt. Houd na 26 knooppunt 76 aan. Je komt dan langs VVV Texel.

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