Eilandwandelen Texel Oude Hoorn
Routebeschrijving
Vanaf de veerboot LA en bij de slagbomen oversteken. Loop voor het restaurant langs en ga
de trap op. Vóór het anker paadje naar rechts. Het pad loopt omhoog. Vóór het uitkijkpunt LA
naar beneden. RA langs de Mokbaai.
Je gaat door een houten klaphekje en passeert een zendmast en lichtbaken.
Voor het hek LA omhoog en over een opstapje verder over de dijk. Na het hek, vóór
vogelbroed- en rustgebied LA en daarna RA, vlak langs het water.
Bij infobord Neeltjesnol RD. Asfaltweg oversteken en verder RD. Aan het eind LA.
Na metalen voetgangerssluis buigt het pad naar rechts. Even verderop LA langs houten
hekjes over kampeerterrein. Bij toiletgebouw links aanhouden. Op T-splitsing RA. Op 3sprong links aanhouden langs chalets. Aan ’t eind van het park meebuigen naar links langs
de afsluitboom en de asfaltweg volgen. Op klinkerweg RA, Witteweg. Links voor je zie je een
hoog duin met een bunker, het Loodsmansduin.
Aan het eind de Hoornderslag oversteken en RA op het fietspad. Je loopt Den Hoorn in. Op
kruising bij P-10875 RD, Klif. Na huisnr. 20 LA het Hoge Achterom in.
Einde weg RA. Op 3-sprong bij P-04859 links aanhouden en bij de volgende paddenstoel
weer links aanhouden, Diek. Bij voorrangsweg RA over het fietspad. Bij de Novalishoeve LA
naar de ingang van de bakkerij/café. Even verderop LA tussen de schuren door. Na de
schuren RD richting groentetuin (zie houten wegwijzer). Eerste graspad RA met rechts een
slootje. Vóór het bruggetje LA en bij het infobord RA door 2 hekjes. Verder over een graspad
op een wal. Volg de Polderpadroute (PP). Let op! Bij een dammetje (vóór je zie je een
groene zuil) rechts van het water gaan lopen. Bij groene zuil naar rechts. Je komt uit op een
asfaltweg. Steek deze over en ga LA over het fietspad.
Eerste weg RA, De Grie. Vóór de Alexanderhoeve bij infoborden schuin rechts de dijk op. Je
komt langs een sluisje.
Aan het eind op asfaltweg LA en bij P-21974 RD over fietspad. Even voor de bocht naar
links, ter hoogte van een schapenboet, LA over overstapje natuurgebied in. Na het tweede
hek LA. Aan het eind RA over fietspad naar de veerboot.

