
De Geheimenroute 

 

Afstand van de fietsroute: 34 km. 

Openstelling: Geen beperkingen 

Start en einde: VVV kantoor Den Burg (Emmalaan 66) 

Beschreven door: VVV Texel 

Publicatiedatum: 2016 

 

Fietsknooppunt route 

Deze route is een fietsknooppunt route. Knooppunten zijn 

kruisingen van wegen waarop het nummer van het 

knooppunt wordt aangegeven op een bord (met een kaart 

erop) of op een paaltje. 

Op de foto hiernaast is 8 (acht) het nummer van het 

knooppunt. Om hiervandaan naar knooppunt 9 te fietsen 

moet u naar rechts, voor informatie (i) naar links, voor 

knooppunt 11 moet u terugfietsen. 

Onderweg komt u verschillende bordjes tegen die de weg 

naar volgende (en andere) knooppunten wijzen. Op die 

bordjes ziet u dan omcirkelde nummers en een pijl die 

naar dat knooppunt nummer wijst. 

De geheimenroute 

Texel heeft zo veel te bieden dat u 

alle geheimen van het eiland niet 

in één keer kunt achterhalen. Er 

zijn geheimen in het landschap, 

maar ook geheimen in verhalen.  

Met deze route kunt u er een paar 

ontdekken 

. 

 

 

Fietsknooppunten
1
 Geheimenroute 

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

 

  

                                                      
1
 De onderstreepte knooppunten hebben een toelichting in de vervolgtekst. 



De route 

Vanaf de ingang van het VVV-kantoor rechtsaf richting Pontweg. Op de rotonde linksaf het 

schelpenpad op. Einde pad rechtsaf. Bij Leemkuil linksaf via Schansweg naar knooppunten 41 en 42. 

Bij knoop-punt 42 rechtdoor. Einde weg linksaf, daarna le weg rechtsaf, Middellandseweg. Einde weg 

rechtsaf en direct weer linksaf, Ottersaat. Bij de dijk linksaf en na 250 meter de dijk op. Vanaf 

knooppunt 37 langs de nummers 59, 57, 56, 49, 65, 70, 17, 16, 15, 05, 11 en 10. Bij knooppunt 10 

rechtdoor richting camping. Tegenover de receptie linksaf en het pad links van het bos volgen. Twee 

keer een verharde weg oversteken. Bij de Watermolenweg linksaf. Einde weg rechtsaf. Via knooppunt 

14 en 26 terug naar het startpunt. 

Informatie bij de knooppunten 

 Knooppunt Toelichting 

Tussen 41 
en 42 

Geheimzinnig bosje 
'Het Doolhof' heet het geheimzinnige bosje links tussen knooppunt 41 en 42. 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 en een uitspanning. In het bosje is een 
heuveltje met zeven treden naar boven: De Zeven Pannenkoeken. Het verhaal ging 
dat onder dit heuveltje een grote steen zit, die helemaal tot Engeland reikt, de Engelse 
steen. 

Tussen 42 
en 37 

Geheime vogelkijkhut Ottersaat 
Vlak voor de bocht naar rechts ziet u links een klein bruggetje. Dit leidt naar de 
vogelkijkhut aan de rand van het natuurgebied Dijksmanshuizen. Vanuit de hut heeft u 
een goed uitzicht op het 90 ha grote natuurgebied, waar veel weide- en rietvogels 
leven. 

Tussen 37 
en 59 

Geheimen van de Eendekooi 
Tussen knooppunt 37 en 59 ligt rechts de eendenkooi van Spang. Kijk op 
www.natuurmonumenten.nl voor openingstijden. Tijdens de openstelling kunt u zien 
hoe de kooiker vroeger eenden ving. In het kooikerhuisje is een mini-expositie over de 
eendenkooi en het beroep van kooiker. 

56 Sommeltjes: geheimzinnige aardmannetjes 
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 weer donker wordt, komt hij weer tot 
leven. Voor de kerk staat een beeld van een Sommeltje en in het Cultuurhistorisch 
Museum in De Waal ziet u prenten van de Sommeltjesberg. Bij knooppunt 70 is er een 
Sommeltjespad. 

70 Sommeltjespad 
In het bos kunt u bij knooppunt 70 100 meter rechtdoor gaan naar het Sommeltjespad, 
een wandelpad voor kinderen (ca. 1,5 km). 

15 De Fonteinsnol – een geheime bron 
Meer dan 100 jaar geleden, voor de aanleg van het bos, ontsprong bij Fonteinsnol een 
bron, waar allerlei bijzondere bloemen groeiden. Na de aanleg van het bos verdroogde 
de bron. Op !het hoge duin staat een uitkijktoren. Hier kunt u de zee en een groot 
gedeelte van het eiland overzien. Het bos rond Fonteinsnol is bosspeelplaats; hier 
mogen kinderen tussen de bomen spelen. 

05 Het Geheim 
Als u bij knooppunt 05 een stukje naar rechts fietst (Jan Ayeslag) dan komt u bij het 
beginpunt van de Geheimwandeling (brede inrit rechts in het bos). Deze wandeling 
van 2,5 km is aangegeven met paaltjes met een blauwe kop. Volgens overlevering 
was een boswachter in de tijd van de bosaanleg hier dennen aan het zaaien van een 
bepaald soort. Toen voorbijgangers aan hem vroegen wat hij deed zei hij “dat is mijn 
geheim”. Dit stukje van de Dennen heet daarom nog steeds “het geheim”. 

Tussen 10 
en 14 

Vloedpalen – geheimen van de kustlijn 
Tot 1290 lag het dorp Clijf, dat nu het meest westelijke deel van Den Hoorn is, direct 



 Knooppunt Toelichting 

aan zee.  Daarna schoven verschillende zandbanken tegen oud-Texel aan 
(“verheling”) en kwam het dorp steeds verder van de zee af te liggen. Camping 
Loodsmansduin ligt in de eerste duintjes die daarna zuidelijk van Den Hoorn 
ontstonden. De zorgenaamde vloedpalen (dikke zwarte palen met rode kop) geven de 
ontwikkeling van de kustlijn bij Den Hoorn aan. De vloedpaal met het jaartal 1290 staat 
aan de Klif, tussen de fietsknooppunten 09 en 12 (iets ten oosten van de route).  De 
vloedpaal met jaartal 1390 staat iest zuidelijker, bij fietsknooppunt 08. In 1910 lag de 
kustlijn bij de Horsmeertjes, rechts van van de Mokweg bij de laatste parkeerplaats.   

  

 


