Zuidroute Texel (25 km)

Veerhaven
Pontweg TEXEL
Richting NIOZ (B), daar links aanhouden en de weg langs de dijk volgen (bij gedogen
toegestaan).
Aan het einde van deze weg (na ca. 3 km) (C) linksaf de route inslaan en even na het huisje
aan de voet van de dijk rechtsaf. Bij het bord 'Texelroute' rechts aanhouden (Westergeest)
en aan het einde van deze weg linksaf, na ca. 100 meter rechtsaf langs het bosje 'Doolhof'
(D).
Bij de viersprong linksaf en via de zandweg naar de Schilderweg. Deze weg oversteken
(voorzichtig!) en de Hallerweg inslaan; deze weg volgen tot Den Burg. Einde weg linksaf
(Sluyscoog) en bij de viersprong linksaf (Bernhardlaan), na de rotonde en het
parkeerterrein linksaf (Haffelderweg).
Vervolgens rechtsaf de zandweg in en bij de rotonde Pontweg richting De Koog. Bij de
eerste kruising (zijweg nr. 8) de Pontweg oversteken (voorzichtig!) en deze weg volgen tot
even voorbij de boerderij 'Scholleboe', waar u linksaf slaat. Bij de viersprong rechtsaf,
einde weg rechts en na ca. 100 meter linksaf. Aan het einde van deze weg linksaf over het
fietspad en vervolgens het fietspad volgen tot Den Hoorn. Even voor Den Hoorn slaat u
linksaf het Lagewegje in, vervolgens rechtsaf waarna u in Den Hoorn aankomt.(E)
Hoek Naalrand/ Mokweg (bij bejaardenwoningen Den Andel). De Mokweg volgen en na
het passeren van het rooster in de weg linksaf en aan het einde van de weg rechtsaf, tot de
veerhaven.
Enkele beziens- en wetenswaardigheden in de route
A De veerhaven 't Horntje werd aangelegd in 1961 om tussen Den helder en Texel een
snellere verbinding mogelijk te maken. De 'fuik' en de beweegbare brug werden in 1986
aangepast ten behoeve van het eerste dubbeldeks veerschip.
B In het gebouwencomplex in 't Horntje is het NIOZ (Nederlands Instituut voor Onderzoek
der Zee) gevestigd.
C Bij het op Deltahoogte brengen van de dijk werd een bocht in de dijk afgesneden en
ontstond een poldertje bekend onder de naam 'Ceres', gelegen nabij de restanten van een
fortificatie uit de Napoleontische tijd (De Schans).
D Eén van de weinige schapenboeten waarvan de voorgevel niet naar het oosten gekeerd is;
na de restaurantie is deze boet als waardevol element in dit landschap behouden. De
schapenboeten zijn niet gebouwd als winterhuisvesting voor de schapen, maar voor de
opslag van het voer (hooi). Het Texelse schaap is winterhard en blijft zomer en winter
buiten. Vroeger lagen de weiden dikwijls ver van de boerderij verwijderd, waardoor de
boer genoodzaakt zou zijn dagelijks hooi en ander voer naar deze percelen te brengen. De
overheersende windrichting op Texel is tussen zuidwest en noordwest; door de afgesneden
voorgevel kon het hooi in de luwte naar binnen gebracht worden.
E Het karakteristieke kerkje dateert voor een belangrijk deel uit de 15e eeuw en siert na een
grondige restauratie het dorp Den Hoorn en doet tevens dienst als baken voor zeevarenden.
op de toren zijn sterke lampen geplaatst, die aan en uitflitsen en hiermee de juiste vaarroute
aangeven voor het binnenvaren van de haven van Den Helder.
BRON: texel.net
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