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Ruijslaan 92, 1796 AZ De Koog.
www.ecomare.nl
/ecomaretexel
/beheerder.ecomaretexel

/DOBBEROUTDOOR
WWW.DOBBEROUTDOOR.NL
WWW.VLIEGERSONLINE.NL
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3. Wandeling Van Slufter tot Kaap
Van oost naar west over boerenland, ca. 12 km
4 startpunten: Café De Slufter, Hotel Texel, Tuinderij De Halm, Heemtuin
Oosterend
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De hele wandeling van Slufter naar Oosterend is zo’n twaalf kilometer.
Het is geen rondwandeling, je kunt terug bijvoorbeeld per Texelhopper
(www.texelhopper.nl) of taxi. Je kunt ook kiezen voor kortere ommetjes
(zie de rode stippellijnen). Volg de voetstapbordjes in het veld en bekijk de
routes met bijbehorende afstanden op de informatiepanelen. De mooiste
periode voor deze wandeling is van mei tot en met september. In de winter
is het pad niet toegankelijk.
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Deze wandeling start in Den Burg
en brengt je al snel buiten het dorp,
in het voormalige buurtschap De
Hal. Vanaf de Marsweg loop je tus
sen de schapen en fruitbomen
door, over het land van schapen en
fruitbedrijf De Veen. Je passeert
schapenhouderij De Hal, waar sinds
de vijftiende eeuw schapen worden
gehouden. Vanaf de kruising Veen
selangweg/Hallerweg, ga je het
land in, langs oude tuunwallen rich
ting fruitbedrijf Dros. Een prachtige
plek om even uit te rusten. Je bent
er van harte welkom. Let wel: het is
privéterrein, blijf op de paden, houd
de hond aan de lijn en respecteer de
gastvrijheid. Vruchten en noten zijn
te koop in de kraam (niet zelf pluk
ken of rapen). Het laatste stukje van
de route gaat weer door Den Burg,
terug naar het startpunt.

Oosterwe

De nieuwe tentoonstelling Wonderlijk Wad is een
belevenis op zich. Ontdek hoe alles met elkaar
samenhangt in dit indrukwekkende natuurgebied.
Koop je ticket met tijdslot op ecomare.nl en ont
dek het zelf.

2. Boerenommetje De Hal
Den Burg en omgeving
ca. 4,5 km
Start- en eindpunt: parkeerplaats
Drijverstraat-Burdetstraat Den Burg
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TOP 1 TOYS

Speelgoed voor jong en oud.
LEGO, NERF, LOL, PlayMobil,
Brüder... noem maar op!
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KLEDING & BADMODE
Dames- en herenkleding voor elk
type weer. Badmode voor dames
(t/m cup G), heren en kinderen.

Den Burg

Lanca

Bij Ecomare zie je naast zeehonden ook twee
bruinvissen. Je kunt ze zowel boven als onder wa
ter bekijken en via de ramen contact maken. In het
Zeeaquarium verwonder je je over de veelzijdig
heid van het leven in de Wadden en Noordzee. En
in de Walviszaal sta je tussen de gigantische ske
letten van een potvis en een bultrug. Imposant!
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Professioneel advies, power- &
stuntkites, kitebuggyverhuur en
diverse accessoires.
Check ook vliegersonline.nl.

De Lieuw
Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging De Lieuw ontwikkelt en
verzorgt sinds 1998 het agrarische natuur- en landschapsbeheer. De Lieuw
zet zich bijvoorbeeld in voor de bescherming van weidevogels. Ook zorgt De
Lieuw voor het inzaaien van zogenoemde faunaranden: bloemenranden langs
akkers om insecten en vogels aan te
trekken. Daarnaast worden bloemen
en planten beschermd. Herstel van het
(historisch) landschap is een belangrijk aandachtspunt. Zo wil De Lieuw
het agrarische land ook aantrekkelijk
maken als recreatief gebied, bijvoorbeeld om erin te wandelen. Inmiddels
heeft De Lieuw een flink aantal wandelingen uitgezet.
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KITESHOP

Brakenstein
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Wie vindt ze nou niet aandoenlijk, die
kleine zeehonden met hun grote ronde
ogen?! Bij Ecomare kun je ze van heel
dichtbij bekijken.
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Yes, het is weer het perfecte
jaargetijde om te vliegeren!

Zuidhaffel
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Schans

Museum Kaap Skil,
Heemskerckstraat 9, 1792 AA Oudeschild.
www.kaapskil.nl
/kaapskil
/KaapSkil

Begraafplaats
Georgiërs

Skillepa

Deze wandeling is genoemd naar
het historische pand Brakenstein.
De route loopt over het terrein van
Jan en Piet van der Star. De wan
deling geeft een goed beeld van de
verbreding van oevers op Texel door
De Lieuw. Dat zorgt voor extra wa
terberging en verhoogt de natuur
en landschapswaarden.

Het leven op het eiland is nog steeds nauw ver
bonden met de zee. De tentoonstellingen en het
openluchtmuseum tonen allerlei facetten van
deze relatie. Hijs de zeilen en zet koers naar Ou
deschild voor een bezoek aan het meest veelzijdi
ge museum van Texel.
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1. Boerenwandelpad Brakenstein
Omgeving Oudeschild
ca. 2 km
4 startpunten: 2 vanaf Skillepaadje
en 2 vanaf Schansweg
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Groot assortiment meubilair,
luchtbedden, slaapzakken, tenten,
tapijten, accessoires en onderdelen.
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In samenwerking met Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging
De Lieuw Texel hebben we tien mooie wandelingen voor je uitgezocht
over het hele eiland. Kortere en langere wandelingen, door natuurgebieden, over boerenland, als ‘ommetje’ rond een dorp en nog veel
meer. Van 2 km tot 12 km. Wij wensen je veel wandelplezier!

700 m2 winkelplezier voor het hele gezin
CAMPING & OUTDOOR

www.mantjetexel.nl

DOOR INGRID SPELT

Schansw

De tentoonstelling Schip in Zicht neemt je mee
naar de gouden tijd van de Reede van Texel. Zoom
in op de schepen op de enorme maquette en ont
dek welke reizen het schip heeft gemaakt. Elke
zeeman kende de Reede van Texel; een van de be
langrijkste knooppunten in de wereldhandel.

www.ziltenzotexel.nl
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aadje

GROTE COLLECTIE TOP MODEL

In stormen zijn ze vergaan en nu liggen ze begra
ven in de zeebodem. Met de tijd stilgezet op het
moment van de schipbreuk. Duikers hebben de
meest uiteenlopende objecten gevonden bij de
scheepswrakken. Deze zijn te zien in de tentoon
stelling Archeologie onder Water, in het hoofdge
bouw van Museum Kaap Skil.

www.juttertje.nl

5. Neque omnis repraectur molore, omnimusdanis
mos aut et acepudam et officaerci optatur apiendis
il ium harumquo eiuscii scitasped qui berehenda por
alissincide pratur? Hitiam, odipsunt quia dolorum
esectur? Ulparum aut earum que sitiaectem enti
con conem volenis es que nis reicitatia verit hitist
estiuscidi net velenimin re porum harum con rem
volupta con
Genessunt volecae resti cullandam, videseq uian
den tioraectem non eum deliquae prendion nus
atem doloris sitatur, id

Marswe

SPELLETJES VOOR JONG EN OUD

www.ijsjesenmeer.nl
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4. Neque omnis repraectur molore, omnimusdanis mos
aut et acepudam et officaerci optatur apiendis il ium har
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L e k ke r wa nde l e n
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Voor de kust van Texel liggen honderden eeuwenoude scheepswrakken verborgen onder het zand. Ooit maakten
de schepen deel uit van indrukwekkende handels- en oorlogsvloten die voor
anker gingen op de Reede van Texel.

STREKT

3. Schip en Werf kruipen kinderen (en stiekem ook
ouders) in de huid van de technici van. Ze ontdekken spe
lenderwijs meer over sonar, bewapening en navigatie. We
dagen je uit zelf een Juttertje te besturen, radioverkeer
te onderscheppen en ontcijferen en een boordkanon te
bemannen. pening en navigatie. Ulparum aut earum que
sitiaectem enti con conem volenis es que nis reicitatia
verit hitist estiuscidi net velenhariber natendelecto te
nectius erem net volestrum quis asi omnirscheppen en
ontcijferen en een boordkanon te bemannen.

Skillep

ZOLANG DE VOORRAAD

2. Speciaal voor kinderen van 4 tot 12 jaar hebben
we spannende ontdekkingstochten door het mu
seum. De ontdekkingstocht IJsjes & Meer daagt
kinderen uit om als verkenner op onderzoek uit te
gaan in het museum. Kunnen ze de geheime code
ontdekken? De ‘Zeeheldenzoektocht’ laat kinderen
dwalen door het verleden van de Nederlandse Mari
ne. Ze maken kennis met.
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TEXEL PUZZEL
BIJ ONS VERKRIJGBAAR
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www.beachactive.nl
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1. Schip en Werf kruipen kinderen (en stiekem ook
ouders) in de huid van de technici van Beachactive
Ze ontdekken spelenderwijs meer over sonar, bewa
pening en navigatie. We dagen je uit zelf een schip
te besturen, radioverkeer te onderscheppen en ont
cijferen en een boordkanon te bemannen. pening en
navigatie. We dagen je uit zelf een schip te besturen,
radioverkeer te onderscheppen en ontcijferen en
een boordkanon te bemannen.

De redactie

VEEL KEUZE IN LEGO

1

Uniek in Nederland! Onderzeeboot Tonijn is
van de Potvisklasse en heeft gevaren van 1960 tot
1992. Geheel in oude staat is de Tonijn nu onderdeel van het museum en open voor publiek. Klim
door het luik naar binnen en ervaar zelf hoe het
leven aan boord was. Oud-opvarenden vertellen
met veel passie de mooiste verhalen over hun tijd
aan boord. Een leerzaam uitje voor het hele gezin.
In de tentoonstelling Zeeslag komen kinderen aan
de hand van een interactieve tijdlijn meer te weten
over de Tocht naar Chatham (1667) en de Slag in de
Javazee (1942). In de tentoonstelling

Fijne vakantie!
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in De Koog
MEER...

Gaat alles op het eiland nu
een tandje langzamer? Ja,
daar kunnen we eerlijk over
zijn. De ‘reuring’ van het
hoogseizoen ligt nu achter
ons. De nazomermaanden zijn
dus ideaal om even je rust te
pakken, door de veelzijdige
natuur.

Uiteraard ook deze editie weer boeiende verhalen, om
op een koude herfstdag van te lezen onder een kleedje op de
bank. Bijvoorbeeld over de Texelse whisky van Joscha Schoots.
Volgens de kenners verdient deze relatief onbekende whisky
een diepe buiging. Ook maken we een mooie wandeling met
De Lieuw. In de rubriek ‘achter het nieuws’ neemt Sidny van
Zon, vrijwilliger bij de KNRM, ons mee naar een dag die hij nooit
zal vergeten. De dag dat een pleziervliegtuig neerstortte in een
ondiep deel van de Waddenzee. Om even bij te komen drinken
we een cappuccino bij de Texelse Branding, waar Evert en
Fabrizio geen concessies doen aan kwaliteit. En dat proef je!
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Alle prijzen zijn exclusief BTW en opmaak

Voor jou gespot

Een eiland in rust. Betrekkelijk dan. De boot vaart
natuurlijk gewoon en we ontvangen met alle liefde onze
gasten, die snakken naar een week of weekendje bijtanken.
We verwachten zelfs dat dat er deze nazomer meer mensen
zijn dan voorgaande jaren, aangezien de vakantie in eigen land
door de coronacrisis populairder is dan ooit. Even bijkomen,
dat doe je bijvoorbeeld in de natuurgebieden. Waar het licht
over de duinen strijkt, zodat het helmgras prachtig goud
kleurt. Of in het bos, waar de wind met het bladerdak speelt.
Of hoor je toch het ruisen van de zee? Na een paar uur in de
frisse nazomerwind verlang je vast naar een bak koffie of een
warme chocomel. Want heb je genoeg ‘gestruund’, zoals we
op Texel zeggen, dan is een eetcafé of restaurant natuurlijk je
volgende tussenstop. Heerlijk eten en drinken, van alles wat
de eilandgrond en de zee voortbrengt. In ons magazine lees je
over allerlei geweldige adresjes om daar met volle teugen van
te genieten.

DE LEUKSTE SPEELGOEDWINKEL VAN TEXEL!

Verschijning mei 2021 - nieuw formaat
Opmaakkosten advertentie: € 50,Kosten advertorial: € 300,- (redactie en fotografie)

€425		

Gaat alles op het eiland nu een tandje
langzamer? Ja, daar kunnen we
eerlijk over zijn. De ‘reuring’ van
het hoogseizoen ligt nu achter ons.
De nazomermaanden zijn dus ideaal
om even je rust te pakken, terwijl de
temperatuur het nog toelaat om uren
rond te wandelen of fietsen door de
veelzijdige natuur.
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4. Boerenommetje Oosterend
Startpunt: Oosterweg of Mosselweg
Het ‘Groene weggetje’ (zie kaart) voert je langs typisch Texels grasland met
schapen, koeien en voedergewassen. Het pad komt vlakbij Oost en Ooste
rend, het is de moeite waard om even
‘van het pad af’ de dorpjes in te gaan.
Beide dorpen hebben een rijke histo
rie, de straatnamen én authentieke
monumenten getuigen daar nog van.
Het Boerenommetje neemt je ook
mee naar de oude Waddendijk, waar
veel wadvogels foerageren. Zo heb
je een leuke en veelzijdige wandeling
van ongeveer een uurtje.
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Info App 2021
Prijzen en mogelijkheden
Statische basisvermelding:			
Actieve vermelding (nieuw):			
Maken foto’s ten behoeve van de app		

gratis voor één categorie (Nederlands én Duits)
€ 125 per categorie (teksten maken, foto’s plaatsen en activeren)
€ 125 (verzorgd door een professionele fotograaf)

Per actieve vermelding 5 foto’s (minimaal 1-2 MB) inclusief omschrijving, NAW-gegevens, navigatie, bellen, mailen en link naar de eigen website.
Tarieven zijn inclusief tekstschrijven en vertalen en het plaatsen in de app (Nederlands en Duits).

